Грамматические упражнения
Имя существительное. Имя числительное
Задание 1. Переведите
V muzeu jsme potkali skupinu cizinců.
Němci si prohlíželi portréty našich knížat a králů, Angličané se obdivovaly sbírce drahých
kamenů.
Nám se nejvíce líbily krajinomalby z minulého století.
Mezi prostými ruskými řezbáři byli skuteční mistři.
Tehdy jsem nespal celých čtyřiadvacet hodin.
Včera jsem slyšel v rozhlase zajímavé informace.
Nejraději mám salát z čerstvé zeleniny.
Vrátili jsme se za úsvitu.
Potkali jsme se na schodech do druhého poschodí.
Bez křídel nemohou ptáci létat.
Konference se zúčastnili spisovatelé, básníci, herci a jiní představitelé kultury a umění ze
všech evropských států.
Diplomovou práci chci dokončit na podzim příštího roku.
Oleg odemkl dveře svým klíčem a vstoupili jsme do místnosti.
Úroda třešní a višní byla letos dobrá.
V Praze byly po válce postaveny nové studentské koleje.
Musím si ještě koupit poslední díl sebraných spisů Lva Tolstého.
Na přednášku přišlo jen dvanáct lidí.
Nataša usnula na matčiných kolenou.
Minulý týden dostala sestra dopis z Tokia.
V sobotu se budu připravovat ke zkoušce z literatury.
Dovolenou jsme letos strávili v Rumunsku na pobřeží Černého moře.
Anna zčervenala po kořínky vlasů.
jménem mých přátel
přát šťastnou cestu
těžké klasy pšenice
memoriál bratrů Znamenských
rozejít se na různé strany
nad postelí
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Задание 2. Слова в скобках поставьте в правильную форму
Брат присутствовал на (собрание). Верфи выпускают различные типы (судно),
например, рыболовецкие (судно). Цепь состоит из (звено). В этом тексте 20
(предложение). В Татрах много чистых горных (озеро). На твоем (платье) несколько
(пятно). Я не хочу слушать (лгуньи). Лес загорелся от (искра – мн.ч.). Я купил букет
(астра). В нашем классе несколько (левша). Завтра мы займемся чтением этих (статья).
В дорогу возьмем мало (вещь). Студент на практике научился править (лошадь – мн.ч.).
Строительное дело можно разделить на несколько (отрасль). Кошка ловит (мышь –
мн.ч.). Идите своим (путь). Я не люблю лишних (речь). На (темя) у него плешь. Первые
4 (ряд) (кресло) были заняты. Я встретил (22 студент). В (здание) 33 (читальный зал).
Задание 3. Просклоняйте
40е годы, обе студентки, четверо судей, 2 деревянных стула, 215 лет, 90 песен, 3 суток
Задание 4. Переведите
Jich je tam pět.
Vám třem se vždycky něco nelíbí.
Všichni dostali po jednom rublu.
Přineste mi noviny z 20. Dubna.
Přečti si ještě odstavec na 499. stránce.
Koupili jsme nový byt v panelovém domě o celkové rozloze 70 m2.
Můj bratr se pochlubil, že včera ulovil 24 ryb.
Potápěči zkoumali jezero hluboké 25 metrů.
Židle donesli obě.
Koupili tři koně, dvě krávy a jednoho býka.
dvoje nůžky
my tři
5 minut po 4.
za 5. minut 10
půl páté
ve mnoha rodinách
po kilogramu třešní
kilometr a půl před městem
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