Domácí úkol 10
1) O tom se nesmí mluvit.
2) Jakým jazykem se mluví v Argentině?
3) Oni nám to už ukázali.
4) Už mi to bylo ukázáno.
5) Ten film se právě promítá v kinech.
6) Ten film ještě nebyl promítán v České republice.
7) Ona ještě nikdy neřídila auto.
8) Přišel bych dříve, ale zaspal jsem.
9) To je něco, co mě štve.
10) To je to, co ho naštvalo.
11) Znáš někoho, kdo by mi to mohl půjčit?
12) Potřebuji někoho, na koho bych se mohl spolehnout.
13) To je někdo, koho ona neviděla už dlouhou dobu.
14) To je něco, co jsme ještě nevyzkoušeli.
15) To je nejlepší jídlo, jaké jsem kdy jedl.
16) Už jsi někdy měl lepší jídlo?
17) To je to, co my potřebujeme.
18) Ten zloděj ještě nebyl chycen. (thief)
19) Policie ještě nechytila toho zloděje.
20) To je nejhloupější věc, jakou jsi kdy řekl.
21) Ten dům se právě staví.
22) Někdo ukradl naše auto minulou noc.
23) Naše auto bylo ukradeno minulou noc.
24) Už jsem byl požádán, abych to udělal.
25) To je nejzajímavější film, jaký jsem doposud viděl.

Domácí úkol 10 - překlad
1) O tom se nesmí mluvit. It mustn´t be spoken about.
2) Jakým jazykem se mluví v Argentině? What language is spoken in Argentina?
3) Oni nám to už ukázali. They have shown it to us.
4) Už mi to bylo ukázáno. I have been shown.
5) Ten film se právě promítá v kinech. The film is being shown in cinemas.
6) Ten film ještě nebyl promítán v České republice. The film hasn´t been shown in the Czech
republic.
7) Ona ještě nikdy neřídila auto. She has never driven a car.
8) Přišel bych dříve, ale zaspal jsem. I would have come earlier, but I overslept.
9) To je něco, co mě štve. It´s something that makes me angry.
10) To je to, co ho naštvalo. This is what made him angry.
11) Znáš někoho, kdo by mi to mohl půjčit? Do you know anybody who could lend it to me?
12) Potřebuji někoho, na koho bych se mohl spolehnout. I need somebody (who) I could rely on.
13) To je někdo, koho ona neviděla už dlouhou dobu. It´s somebody (who) she hasn´t seen for a
long time.
14) To je něco, co jsme ještě nevyzkoušeli. It´s something (that) we haven´t tried.
15) To je nejlepší jídlo, jaké jsem kdy jedl. It´s the best meal (that) I have ever eaten.
16) Už jsi někdy měl lepší jídlo? Have you ever had a better meal?
17) To je to, co my potřebujeme. This is what we need.
18) Ten zloděj ještě nebyl chycen. The thief hasn´t been caught.
19) Policie ještě nechytila toho zloděje. The police hasn´t /haven´t caught the thief.
20) To je nejhloupější věc, jakou jsi kdy řekl. It is the most stupid thing you have ever said.
21) Ten dům se právě staví. The hause is being built.
22) Někdo ukradl naše auto minulou noc. Somebody stole our car last night.

23) Naše auto bylo ukradeno minulou noc. Our car was stolen last night.
24) Už jsem byl požádán, abych to udělal. I have been asked to do it.
25) To je nejzajímavější film, jaký jsem doposud viděl. This is the most interesting film (that) I have
ever seen.

