3l. rovnoběŽce. Dostudovalv 62. roce. Mám lístky do 24,
1.

poločasu.

íaďy. Branka padla v 37. minutě

c) Do Školyzačal chodit v 7 letech. Kniha vyšla před 16 lety. Do 4 hodin se vrátí. Kluci
dostali Po 10 korunách. Vodu našli v hloubce 13 metrů. Poměr hlasů byl '7 ku2. Budu na tebe
Čekat od 3 hodin do 4. Přednáška bude od 12 do 2. Po 4 minutách se stroj zastav]l.Hledal jsem
to asi v 5 knihách. Bez2minutto trvalo hodinu. Byl mezi nejlepšími 3 studenty, V 9 případech
z l0 se to povede. Cesta trvá kolem 1 l hodin. Na výlet jel se 3 nebo 4 kamarády. Po 2 měsících
se vrátil. Do 19 let žil na venkově.
d) Zitřejši teploty dosáhnou 23 až25 stupňů. Ze 34 žák&přišlo do školy jen 26. Střídali se
Po 45 minutách. Na výstavě bylo kolem 70 obrazi. Závoďtt se áčastnísportovci z 33 zemi.
Během PříŠtích24 hodin se počasínezmění. Román napsal ve věku 32 let. Kolem přejel vlak se
43 vagony. NapoČÍtaljsem do 95. Vrátil se tampo22letech.Počítáme se 42 volnými místy. Byli
zacLváněni ažpo 23 hodinách.
e) Lidí tam bylo ke 300. 2200 uchazečůměli vybrat21. Chrám byl postaven asi před 2000
Motor dosáhl 3500 otáček za minutu. Knihu jsem zatímpřečetlien do 1 15. stránky. Slovník
obsahuje okolo 48 000 slov. Po 750 krocích se zastavil. Ten citát najdete na255. stránce. Je to
sál se 480 místy. Obraz byl znovu naLezen po 350 letech. Počet návštěvníků
ýstavy se blíži
50 000. Jde o událostt z 1306. roku. Počet členůdosráhl 22 400. Z8623 zaslanýchrozluštění
letY.

bYlo jen 1465 správných. Je to knihovna o 23 784 svazcích. Včera uvítali na výstavišti
100 000. návštěvníka.

71. Yýtazy

v závorkách dejte do správných pádů.

Do (kolik) jste napočítali? Došli k (mnoho ruzných domněnek). Po (tolik let) jsem ho nemohl
Poznat. Rozdělil to na (několik částí).Nelíbíse mi to z (mnoho důvodů). Musíšse spokojit s (má|o).
Po (kolik let) se to opakuje? Pro (tolik lidí) to nestačí.Je to jeden z (málo dobrých důvodů).Mužeš
si vYbrat z (několik možností), To se dá tvrdit jen o (málo lidí). Hledal jsem to v (mnoho časopisů),

V (kolik

let) přišel na fakultu?

Prohlíželi to z (mnoho stran). Do (kolik hodin) musím být doma?

72. Číslicev závorkáchnahraďte

druhovými číslovkami.

Vzal si s sebou

(2) rukavice. Do místnosti vedou (3) dveře. Do opravy nesl(5) boty. příklad
je moŽno řeŠit (3) zpŮsobem. Vezmu si ještě (4) zápalky. Je to strom s (2) ovocem. Ve výloze
leŽely (8) hodinky, Ve skříni visely (7) šaty. Výrobek bude v prodeji v (3) úpravě. rrines
1lo)
novinY. Ze ďvoravyjižděLi (4) vraty.Yez7ivšechno na (1) saních. Názory na to jsou (2). Koupila
si (3) nové punČochy. Máme tady (3) kávu. Dejte mi ještě (6) sardinky. přidali tam (9) kořéní.

73. Yýrazy v závorkách dejte do správných pádů.
Zastavili jsme se v (několik kostelů a klášteru). Před (tyto Vánoce) napadlo hodně (sníh).

O(vŠechnytyknihy)jsemužslyšel.Po(příjezddomů)jsemsesešels(mnoho známých).yráti

se během (tři nebo čtyři dny). V fieho dopisy) mi napsal o (několik mých přátel). Je to kostel
s (dvě vYsoké věŽe). S (to všechno) mám být do {ptazdniny) hotov. Užjsem slyšel o (několik

Podobných PříPadŮ). Zmka (ptach) se mi dostala do (obě oči). Pes pronásledoval Qezevec) až
do fieho doupě). Mluvili o (nové básně) několika (naši mladí autoři). Před (ty dva měsíce) tady
bYl. (iedni) jsem se zeptal, (druzí) ještě ne. O (knížeBoleslav I.) moc nevím. Udělal to podle rad
fieho tři přátelé). Nikdo z (moji známí) o (ti lidé) neví. Na (hrady izárnky) se vypraluje o (bílé
PanÍ). Vlak zastavllna (trať) mezi (dvě stanice). Znáš (tapohádka) o (ři sudičky)? Z (píibram,)

53

