TEST 33
1. Nikdo neví, čí to je.
2. Kdybych se snad opozdil, nedělejte si starosti.
3. Pospíchali jsme, abychom nepřišli pozdě.
4. Chtěla vědět, jak dlouho ten film trvá.
5. Kdo ti pomáhal s úkolem?
6. Slyšel jsem ho otevřít dveře.
7. Nevím, komu to mám dát.
8. Co vám zabránilo, abyste přišel?
9. Ať nejde domů! (on)
10. Musíme počkat, až přijde.
11. Není to ani červené ani fialové.
12. Nemůže nám dovolit, abychom si vzali týden volna.
13. Je příliš chladno, aby se děti mohly jít koupat.
14. Zastavila, aby si mohla zapálit cigaretu.
15. Byl tak unavený, že usnul.
16. Byli jsme tím filmem zklamáni.
17. Bylo špatné počasí, což jsme neočekávali.
18. Poslal jí dvě SMS, z nichž ani jednu nedostala.
19. Musí si pořád stěžovat, nemůže si pomoci.
20. Já jsem mu také nerozuměl.
21. Potřebuji trochu času k rozhodnutí.
22. Nejvyšší hora v Alpách je Mont Blanc.
23. Sally byla jediná, kdo udělal zkoušku.
24. Šel do práce, přestože byl nemocný.
25. Pamatuji si, že jsem ten dopis poslal.
26. Byl bych raději, kdyby to nevěděla.
27. Když jsme přijeli, hotelový pokoj právě uklízeli.
28. Kdybych byl vámi, nečekal bych.
29. Než jsme se dostali na večírek, většina ostatních hostů už odešla.
30. I když je mu třicet, občas se chová jako dítě.
31. Všichni jsou si dnes vědomi nebezpečí kouření.
32. Kdy přijeli do Prahy?
33. Jedl, jako kdyby týden nejedl.
34. Měl byste si pojistit auto pro případ, že by ho ukradli.
35. Mám narozeniny stejný den jako ty.
36. Čím víc jsem ho poznával, tím méně se mi líbil.
37. Mají dvě auta, z nichž jedno skoro nepoužívají.
38. Jsem unavený. Raději bych dnes do divadla nešel, jestli ti to nevadí.
39. Kdyby ten řidič vpředu tak náhle nezastavil, ta nehoda by se nestala.
40. Nikdy nikomu nic neřekne. (ona)
41. Příští týden jdu na svatbu. Jeden z mých přátel se žení.
42. Dali mi formulář a řekli, abych ho vyplnil.
43. Tom už tady nepracuje.
44. Kde sis dala ušít ty šaty?
45. To je poprvé, co plave v moři.
46. Byl to tak nudný večírek, že jsem brzy odešel.
47. Schůzka byla odložena až do příštího týdne.
48. Jaké hry jsi hrával, když jste byl dítě?
49. Trval na tom, že nás sveze.
50. Studoval šest let, než se stal lékařem.
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TEST 33
1. Nobody knows whose it is. (19)
2. If I should come later, don’t worry. (12)
3. We hurried (so as) not to be late. (26)
4. She wanted to know how long the film lasted. (18)
5. Who helped you with your homework? (27)
6. I heard him open the door. (21)
7. I don’t know who(m) to give it to. (19)
8. What prevented you from coming? (21)
9. Don’t let him go home. (20)
10. We must wait till he comes. (22)
11. It is neither red nor violet. (34)
12. He cannot allow us to take a week off. (21)
13. It’s too cold for the children to go swimming. (25)
14. She stopped to light a cigarette. (21)
15. He was so tired (that) he fell asleep. (26)
16. We were disappointed with the film. (37)
17. The weather was bad, which we hadn’t expected. (19)
18. He has sent her two SMS, neither of which she has received. (19)
19. He can’t help complaining. (21)
20. I didn’t understand him either. (28)
21. I need a little time to make a decision. (31, 36)
22. The highest mountain in the Alps is Mont Blanc. (30, 31)
23. Sally was the only one to pass the exam. (31)
24. He went to work in spite of being ill. (24)
25. I remember sending the letter. (21)
26. I’d rather she didn’t know. (17)
27. When we arrived the hotel room was being cleaned. (3, 4, 11)
28. If I were you I wouldn’t wait.(12)
29. By the time we got to the party, most of the other guests had gone. (7, 32)
30. Even if he is thirty he sometimes behaves like a child. (23, 33, 36)
31. Everybody is aware of the dangers of smoking nowadays. (32, 35)
32. When did they arrive in Prague? (27, 35)
33. He ate as if he hadn’t eaten for a week. (12)
34. You should insure your car in case it is stolen. (10)
35. My birthday is (on) the same day as yours. (32, 33)
36. The more I got to know him, the less I liked him. (31)
37. They have got two cars, one of which they hardly ever use. (19, 32)
38. I’m tired. I’d rather not go to the theatre, if you don’t mind. (17)
39. If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened. (12)
40. She never tells anybody anything. (32)
41. I’m going to a wedding next week. A friend of mine / One of my friends is getting married. (9, 32)
42. They gave me a form and told me to fill it in. (18, 38)
43. Tom doesn’t work here any longer. (36)
44. Where did you have your dress made? (16)
45. It’s the first time he has swum in the sea. (5)
46. It was such a dull party that I left early. (25)
47. The meeting has been put off until next week. (5, 38)
48. What kind of games did you use to play when you were a child? (3)
49. He insisted on giving us a lift. (21)
50. He had been studying for six years before he became a doctor. (8)
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TEST 34
1. V kolik hodin jste přijeli do hotelu?
2. Nemá smysl zapínat televizi, nefunguje.
3. Nedělej si starosti jak se dostaneš po večírku domů, můžeš přespat u mě.
4. Vyrazili za úsvitu, aby se vyhnuli dopravní zácpě.
5. Teď je mnohem šťastnější než dřív.
6. Poslední tři roky studuji italštinu.
7. Prosila ho, aby nic neříkal.
8. Kéž bych se nepohádal se svou dívkou.
9. Jestliže chcete zhubnout, měl byste zkusit cvičit.
10. Obchodní dům byl plný lidí.
11. Vzala si s sebou dvě zavazadla.
12. Nejlepší způsob, jak ho poznat, je s ním mluvit.
13. Víte, kdo se začal prát?
14. Pracuje v bance, že?
15. Dnes večer nikam nejdu.
16. Určitě jsi ho už předtím viděla.
17. Dopisujeme si.
18. Kéž by změnila názor.
19. Kočka chytila pár myší.
20. Určitě to najde.
21. Vrátí se brzo? Myslím, že ano.
22. Bude−li pracovat pilněji, zvýší mu plat.
23. Navrhuji koupit za dárek něco jiného.
24. Do zimy své auto prodám.
25. Velmi rád cestuje / Je blázen do cestování.
26. Nemohla začít vařit, dokud nenakoupila.
27. Možná, že teď spí.
28. Nevadí mi, že jsem sám.
29. Podařilo se mi ten vysoušeč vlasů opravit.
30. Byl jsem donucen se učit.
31. Slyšel jsem ho, jak otvírá dveře.
32. Ať si to další pivo nedává.
33. Aspoň ses mohl zeptat.
34. Čím déle to budeš odkládat, tím to bude horší.
35. Zítra v 8 hodin budu odjíždět do Londýna.
36. Jak dlouho už hledáš novou práci?
37. Životní náklady prý stoupají každý měsíc.
38. Nevadí vám, že nepřijdu?
39. Nemusela jsi utratit všechny ty peníze najednou.
40. Kdyby snad pršelo, ten zápas bude zrušen.
41. Kéž bych byl lepší v lyžování, ostatní děti by se mi nesmály.
42. Chystají se to jezero dekontaminovat.
43. Už mně neplatí týdně.
44. Řekl mi, že na podzim jede do Ameriky.
45. Nikdy nelže.
46. Nevím, zda mu budu moci pomoci, ale udělám, co bude v mých silách.
47. Sotva jsem odešel z té budovy, vybuchla bomba.
48. Určitě už zhubla aspoň pět kilo od té doby, co začala držet tu dietu.
49. Kdyby méně jedl, byl by v lepší kondici.
50. Přestože policie neměla dost důkazů, zatkla ho.
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TEST 34
1. What time did you arrive at the hotel? (27, 35)
2. It’s no use turning on the TV, it’s out of order. (21, 35)
3. Don’t worry about getting home after the party, I can put you up. (38)
4. They set off at dawn to avoid the traffic jam. (35, 38)
5. He is much happier at present than before. (31)
6. She has been studying Italian for the past three years. (6)
7. She begged him not to say anything. (18)
8. I wish I hadn’t argued with my girlfriend. (14)
9. If you want to lose you weight you should try doing excercises. (10, 21)
10. The department store was full of people / crowded with people. (3)
11. She took two pieces of luggage with her. (29)
12. The best way to get to know him is to talk to him. (32)
13. Do you know who started to fight? (27)
14. She works at a bank, doesn’t she? (27)
15. I’m not going anywhere tonight. (9, 32)
16. You must have seen him before. (10)
17. We write to each other. (32)
18. If only she changed her mind. (14)
19. The cat caught a few mice. (29)
20. He is certain to find it. (31)
21. Will he be back soon? I think so / I suppose so. (9, 27)
22. If he works harder they will increase his pay. (12)
23. I suggest buying something else as a present. (21, 36)
24. I’ll have sold my car by winter. (9)
25. He is very fond of / keen on travelling. (21)
26. She couldn’t start cooking until she had done the shopping. (3, 7, 10)
27. He may be sleeping now. (10)
28. I don’t mind being alone. (21)
29. I succeeded in repairing / I managed to repair the hair−dryer. (21)
30. I was made to study. (10, 21)
31. I heard him openning the door. (21)
32. Don’t let him have another beer. (20, 32)
33. You might have asked at least. (10)
34. The longer you put it off the worse it will be. (31, 38)
35. I’ll be leaving / I am leaving for London at 8 o’clock tomorrow. (9)
36. How long have you been looking for a new job? (6)
37. The cost of living is said to rise every month. (15, 36)
38. Do you mind my not coming? (21)
39. You needn’t have spent all the money at once. (10)
40. If it should rain, the match will be cancelled / called off. (12)
41. If only I were better at skiing, the other children wouldn’t laugh at me. (14, 32, 37)
42. They are going to decontaminate that lake. (9)
43. I am no longer paid weekly. / I am not paid weekly any more. (36)
44. He told me that he was going to America in the autumn. (18)
45. He never tells a lie. (18)
46. I don’t know if I can help him, but I’ll do my best. (22, 36)
47. Hardly had I left the building when the bomb went off. (13, 38)
48. She must have lost at least five kilos since she went on that diet. (10)
49. If he ate less, he would be in better condition. (12)
50. Although the police didn’t have enough evidence, they arrested him. (23, 29)
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TEST 35
1. Potkala svého manžela, když studovala v Londýně.
2. Možná, že přijde, bude−li mít čas.
3. Nevím, co udělá příště.
4. Proslovem ministra byl znuděn.
5. Vyhrožoval mi, že mě zabije, jestliže to ohlásím policii.
6. Popřel, že by překročil rychlost.
7. Nemusí si kupovat nový slovník, že?
8. Kdyby se toho závodu nezúčastnil, nebyl by si zlomil nohu.
9. Kupovala si neustále nové šaty, i přesto, že už měla víc oblečení, než mohla nosit.
10. Možná, že tu báseň lépe pochopíš, když ji zkusíš přečíst nahlas.
11. Raději by sis měl dělat poznámky.
12. Mluví příliš rychle na to, abychom mu rozuměli.
13. Dovolili nám, abychom si v katedrále vyfotili středověkou hrobku.
14. Nevidím, rozsviť světlo.
15. Do pěti hodin tu hru dohrají.
16. Je čas, aby to už překonala.
17. Požádal nás, abychom tak nehlučeli.
18. Nevzpomínám si, že bych ten obraz v galerii viděl, ale spěchal jsem a nezastavil jsem se, abych se
podíval do katalogu.
19. To už je druhý vynikající nápad, se kterým přišel.
20. Smutně mě pozdravil a řekl mi, že poslední autobus právě odjel.
21. Nemusela sis dávat ty šaty přešít.
22. Kdo volal lékaře? (trp. rod)
23. Když odešel do důchodu, začal se vážně věnovat rybaření.
24. Nezapomeň mu zítra večer zavolat.
25. Tahle stará židle potřebuje znovu natřít.
26. Slíbila, že už tam příště nepůjde.
27. Zatímco jsem spal, vyloupili mi dům. (trp. r.)
28. Nesnáším plavat ve studené vodě.
29. Nevíte náhodou, jestli tady není nějaké golfové hřiště?
30. Neměl ji říkat, že ji miluje, když ji nemiloval.
31. Kdyby byla přišla včas, dostala by lepší místo.
32. Pan Smith vám napíše poté, co zváží vaši nabídku.
33. John nám půjčil auto, abychom mohli jet na dovolenou.
34. Od té doby, co se pohádali, nemluvil s ní.
35. Nedá si od nikoho poradit.
36. Kdyby byla rozumná, bývala by si ten zámek dala vyměnit.
37. Když zloděj utekl, dům právě sledovala policie. (trp. rod)
38. Můžete mi říct, kolik to stojí?
39. Nevím, zda přijede autobusem nebo autem.
40. Varoval bych svého přítele, že otevírací doba se liší od hospody k hospodě.
41. Mladí lidé na venkově nemají v noci kam chodit a co dělat.
42. Naše škola by měla počítače, kdyby si je mohla dovolit.
43. Ačkoliv byl ten výlet drahý, každý student cítil, že to byla ta nejvzrušující věc, jakou kdy podnikli.
44. Nábytek potřebuje opravit.
45. Je mnoho léků, které nesmí brát těhotné ženy. (trp. rod)
46. Vzpomínám si, že jsem ten fotbalový zápas viděl.
47. Nemohu vystát lidi, kteří kouří v restauracích.
48. Byly tam tak dlouhé řady, že bylo nemožné, abychom čekali.
49. Právě budují nový terminál. (trp. r.)
50. Ten talíř byl tak horký, že ho John nemohl sebrat.
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TEST 35
1. She met her husband while she was studying in London. (30, 34)
2. He may come if he has time. (12)
3. I don’t know what he will do next. (22)
4. He was bored by the Minister’s speech. (29, 31)
5. He threatened to kill me if I reported it to the police. (12, 21)
6. He denied exceeding the speed limit. (21)
7. He doesn’t need to buy a new dictionary, does he? (10, 27)
8. If you hadn’t taken part in the race, you wouldn’t have broken your leg. (12, 38)
9. She was always buying new clothes in spite of the fact that she already had more clothes than she could wear. (24)
10. You may understand that poem better if you try reading it aloud. (12, 21)
11. You had better make notes. (17, 36)
12. He speaks too quickly for us to understand. (25)
13. They let us photograph the medieval tomb in the cathedral. (21)
14. I can’t see, put the light on. (38)
15. They will have finished the game by five o’clock. (9)
16. It’s time she got over it. (14, 38)
17. He asked us not to make so much noise. (18, 36)
18. I don’t remember seeing the picture at the gallery, but I was in a hurry and I didn’t stop to look at the catalogue. (21)
19. That’s the second brilliant idea he has come up with. (5, 38)
20. He greeted me sadly and told me that the last bus had just gone. (18)
21. You needn’t have this dress altered. (16)
22. Who was the doctor phoned by? (11, 27)
23. He took up fishing seriously when he retired. (38)
24. Remember to phone him tomorrow evening. (21)
25. This old chair needs repainting. (16)
26. She promised she wouldn’t go there again. (18)
27. My flat was burglared while I was sleeping. (3, 4)
28. I detest / hate swimming in cold water. (21)
29. Do you happen to know if there is a golf course? (36)
30. He shouldn’t have told her he loved her, if he didn’t. (12)
31. If she had been on time she would have got a better seat. (12, 35)
32. Mr. Smith will write to you after he has considered your proposal. (22)
33. John lent us his car so that we could go for a holiday. (26)
34. He hasn’t spoken to her since they quarelled. (5)
35. He won’t take advice from anyone. (9)
36. She would have had the lock changed if she had been sensible. (12)
37. The house was being watched by the police when the burglar escaped / got away. (11, 38)
38. Can you tell me how much it costs / it is? (18)
39. I don’t know whether he will come by bus or car. (22)
40. I would warn my friend that opening hours vary from pub to pub. (12)
41. Young people in the country have nowhere to go and nothing to do at night. (32)
42. Our school would have some computers if it could afford them. (12)
43. Although the trip was expensive every student felt that it had been the most exciting thing that they
had ever done. (23)
44. The furniture needs repairing. (16)
45. There are many drugs which can’t be taken by pregnant women. (11, 19, 36)
46. I remember seeing the footbal match. (21)
47. I can’t stand people smoking in restaurants. (21)
48. There were such long queues (that) it was impossible for us to wait. (26, 36)
49. A new terminal is being built. (11)
50. The plate was so hot (that) John couldn’t pick it up. (26)
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