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1.

Já mám skončeno.

25. Kdy jsi mu pomohl?

2.

Oni ještě neskončili.

26. Ona mu nikdy nepomáhá.

3.

To už skončilo.

27. Kde je John? Právě odešel.

4.

Kdo už skončil?

28. Oni s námi ještě netančili.

5.

Oni už umyli nádobí.

29. Já jsem ještě s nikým netančil.

6.

Někdo už umyl nádobí.

30. Včera jsme tančili se spoustou lidí.

7.

Kdo už umyl nádobí?

31. S kolika chlapci ona už tančila?

8.

Nikdo ty šaty ještě nevypral.

32. Ona včera večer tančila s několika chlapci.

9.

Vyprala ti matka včera ty šaty?

33. Nikdo to ještě nezkoušel.

10. My jsme už odpověděli na všechny otázky.

34. Chtěl jsem to včera vyzkoušet.

11. Kdo už odpověděl na všechny otázky?

35. Ona nikdy nevyzkoušela nic nového.

12. Já jsem se už zeptal svého souseda.

36. Už jste někdy pracovali pro tuto

13. Ještě nikdy jsem se na to svého souseda
neptal.
14. Minulý týden jsme se na to svého souseda
zeptali.

společnost? Ne.
37. Have you decided to apologize yourself?
38. Chtěl bych něco k jídlu, ještě jsem nejedl.
39. Už jsi měl od rána kafe?

15. Už se na to podíval?

40. Včera vypil hodně piva.

16. Už jste si to přečetli?

41. Ještě nikdy nevypila tak moc kávy.

17. Nikdy se nedívá na mapu.

42. On právě přijel do Británie.

18. Vyměnili jste si peníze?

43. Právě se vrátil z kanceláře.

19. Kolik peněz sis včera vyměnil?

44. Bydlela tvoje matka už někdy v tomhle

20. Volal už někdo lékaře?
21. Ty jsi to místo ještě nenavštívil?
22. It is the most beautiful place, we have ever
been to.
23. Vy jste mě ještě nenavštívili.

hotelu?
45. They have never helped anybody with
anything.
46. Už jsem byl letos 3x nemocný.
47. Loni jsem byl 3x nemocný.

24. Ty jsi mu ještě nepomohl?
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