Koncovky příčestí trpného; verbální adjektiva; verbální substantiva; shoda
Žáci byl__ chválen__ učitelem.
Karkulka a babička byl__ sežrán__ vlkem.
Domy byl__ postaven__ v roce 1920.
Všechny pokoje byl__ už uklizen__.
Testy byl__ opraven__ během tohoto týdne.
Chlapci byl__ za špatnou známku bit__ rodiči.
V zoologické zahradě byl__ chován__ různé druhy vzácných a ohrožených zvířat.
Ničivým zemětřesením byl__ zasažen__ tisíce lidí.
Lidé zasažen___ ničivým zemětřesením, budou odškodněn__ státem.
V dopoledních hodinách můžou přijít jen objednan__ pacienti.
Musíte být předem objednán__.
Byl__ jsme hodnocen__ výborně.
Lidé hodnoce___ za odvedenou práci kladně, jsou vždy dobře motivován__.
Jaké vy máte hodnocen___?
Tvořte podstatná jména slovesná z infinitivu v závorce:
Nemám pro to (pochopit) ………………. . Zřejmě došlo k (nedorozumět) …………… .
Nebylo to dobré (rozhodnout) …………… . Je to první (vydat) ………….. této knížky.
Globální (oteplovat) ……………. pokračuje. Berte to jako (varovat) ………. . Uvádím ten
příklad pro (srovnat) ……………… . Pašerák se dostal do (zajmout) ………….. . Nemáme
pro to lepší (řešit) …………… . Koupíte si na to (představit) …………….. lístky k (stát)
……….. nebo k (sedět) …………..? Je na té výstavě něco zajímavého k (vidět) …………….?
Tato knížka už dlouho není k (dostat) ……………. . Herecké (obsadit) ……………. v tomto
filmu bylo pro mě velkým (překvapit) ……………… . Existuje pro to nějaké (vysvětlit)
……………….? Zaujímá významné (postavit) …………….. . Najedl jsem se k (prasknout)
………………. ! Sháním nějaké (ubytovat) ……………. pro známé, kteří přijedou do Prahy.
Je to až k (popukat) ………….. (směšné). Poslouchal ho s velkým (zaujmout a nadchnout)
……………….. a ………………. . (Přijmout) …………….. nového zákona bylo odloženo.
Díval se na film s velkým (napnout a dojmout) …………… a ……………….. . (Zatknout)
…………. masového vraha a následný soudní proces vyvolaly na veřejnosti velké (rozrušit)
……………. . Jsme v neustálém (ohrozit) …………….. . Začnete pracovat hned po (podepsat)
……………. pracovní smlouvy. (Rozvázat) …………… pracovního poměru a následné
(propustit) ………….. stovky dělníků vyvolalo velké protesty. (Šetřit) …………… policie
v této věci pokračuje. Budu muset jít do nemocnice na nějaká (vyšetřit) ……………. . Seděl
bez (hnout) …………. . Jsem si tím jistý, je to moje hluboké (přesvědčit) …………….. . Je
příslušníkem nějaké církve, nebo je bez (vyznat) ………………..? Pomáhat lidem v nouzi je
jeho (poslat) ……………….. . Včerejší (utkat se) …………….. Sparta – Slávie skončilo
remízou. Neznám ho moc dobře, znám ho jen od (vidět) ……………. . Umíš si představit
(vytrhnout) …………... zubu bez místního (umrtvit) ……………….? Nové podrážky ti v této
opravně obuvi udělají hned na (počkat) …………….. . Je to dům na (spadnout) ………………..
. V některých částech světa stále vznikají nová (hnout) ............... buď za (osvobodit)
..................... země, nebo za (vymanit) .................... z cizí nadvlády. Bylo to jen (přeřeknout se)
............................ . Zemřel na (uštknout) ..................... jedovatým hadem. Kvůli hrozbě
teroristických útoků došlo k (posílit) .......................... bezpečnostních (opatřit) .........................
ve městě.
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