Domácí úkol 12
1) Nevím, jestli budu moci přijít.
2) Nikdo z nich neví, jak to vypadá.
3) Nejsem si jistý, jestli to mám udělat.
4) Jestli budu mít čas, přijdu.
5) Nevím, jestli budu mít čas.
6) Jak dlouho už tady bydlíš?
7) Můžeš mi říci, jak dlouho už je ona vdaná?
8) To je nejhorší film, jaký jsem kdy viděl.
9) Jsou otázky, na které nemám odpověď. (answer to)
10) To je problém, který budu muset vyřešit.
11) To je problém, který se bude muset vyřešit.
12) To je film, který ještě nebyl promítán.
13) To je to, co on už mnohokrát říkal.
14) To je to, co mi dělá radost.
15) To je něco, co ještě nebylo vyřešeno.
16) To je to, co budeš muset udělat.
17) Víš, co máme udělat?
18) Nevíš, kam oni právě jdou.
19) Já nevím, kam on právě odešel.
20) Řekni mi, v kolika zemích jsi už byl.

Domácí úkol 12 - překlad
1) Nevím, jestli budu moci přijít. I don´t know if I will be able to come.
2) Nikdo z nich neví, jak to vypadá. None of them knows what it looks like.
3) Nejsem si jistý, jestli to mám udělat. I´m not sur if I´m supposed to do it.
4) Jestli budu mít čas, přijdu. If I have time I will come.
5) Nevím, jestli budu mít čas. I don´t know if I will have time.
6) Jak dlouho už tady bydlíš? How long have you been living here?
7) Můžeš mi říci, jak dlouho už je ona vdaná? Can you tell me how long she has been
married?
8) To je nejhorší film, jaký jsem kdy viděl. This is the worst film I have ever seen.
9) Jsou otázky, na které nemám odpověď. There are questions I don´t have answer to.
10) To je problém, který budu muset vyřešit. It is a problem I will have to solve.
11) To je problém, který se bude muset vyřešit. It is a problem that will ha ve tobe
solved.
12) To je film, který ještě nebyl promítán. It is a film that hasn´t been shown.
13) To je to, co on už mnohokrát říkal. It is what he has said many times.
14) To je to, co mi dělá radost. This is what makes me happy.
15) To je něco, co ještě nebylo vyřešeno. It is something that hasn´t been solved.
16) To je to, co budeš muset udělat. This is what you will have to do.
17) Víš, co máme udělat? Do you know what we are supposed to do?
18) Nevíš, kam oni právě jdou. Do you know where they are going?
19) Já nevím, kam on právě odešel. I don´t know where he has just gone.
20) Řekni mi, v kolika zemích jsi už byl. Tell me how many countries you have been to.

