JEDNODUCHÝ TRIK JAK NA OTÁZKY A ZÁPORY
aneb ANGLICKÁ GRAMATIKA FUNGUJE JAKO SKLÁDANKA

Přepis lekce angličtiny pro věčné začátečníky až mírně pokročilé ze dne 25.4.2021
VIDEOLEKCI NAJDETE NA: https://www.youtube.com/watch?v=0IV2XIY2ORQ&t=188s
AUDIOLEKCI NA: https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/otazky-zapory-souvislosti-anglictina.mp3

Pokud budete při učení jazyka vnímat souvislosti, ušetří vám to spoustu času a energie.
Dnes se podíváme na tvorbu otázek a záporů u významových sloves v základních časech
a s modálními slovesy.
V níže uvedené tabulce si všimněte, že struktura otázek zůstává vždy stejná. Jediné, co ve větách
měníme je pomocné nebo modální sloveso.

Rozumíš tomu?
Rozuměl jsi tomu?
Pochopíš to / Budeš tomu rozumět?
Můžeš to pochopit?
Pochopil bys to?

Stejným způsobem tvoříme otázky i v jiných osobách než ve druhé. Jediné, na co si dávejte pozor, je
změna ve třetí osobě jednotného čísla významových sloves, kdy se DO mění na DOES.

Chápe to James /Rozumí tomu James?
Rozuměl tomu James / Pochopil to James?
Bude tomu James rozumět / Pochopí to James?
Rozuměl by tomu James / Pochopil by to James?
Může tomu James rozumět / Může to James
pochopit?

V této lekci jsem použila fotografie z: www.freeimages.com
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Obdobným způsobem funguje i tvorba záporných vět, kde také zůstává pořadí slov stále stejné a
mění se jenom tvar pomocného nebo modálního slovesa.

James tomu nerozumí / to nechápe.
James tomu nerozuměl / to nepochopil.
James tomu nebude rozumět / to nepochopí.
James tomu nemůže rozumět / to nemůže chápat.
James by tomu nemohl rozumět / by to nemohl pochopit.
James by tomu nerozuměl / by to nepochopil.

V záporných tvarech často používáme stažené tvary, kromě spisovné, formální angličtiny.

Obávám se, že tomu James nerozumí.
Obávám se, že to James nepochopil.
Obávám se, že to James nebude chápat.
Obávám se, že tomu James nemůže rozumět.
Obávám se, že by to James nemohl chápat.
Obávám se, že by to James nepochopil.

Anglickou gramatiku můžete chápat jakou soubor matematických vzorečků, do kterých místo
proměnných dosazujete různá slovíčka a tím tvoříte věty různého významu.

CVIČENÍ:
Překládejte písemně do angličtiny:
1. Stojí to hodně? ...................................................................................................................................
2. Kolik to stojí? .......................................................................................................................................
3. Kolik to stálo? .....................................................................................................................................
4. Kolik to bude stát? ..............................................................................................................................
5. Kolik by to stálo? .................................................................................................................................
6. Kolik by to mělo stát? .........................................................................................................................
7. Jsem si jistý, že to nestojí mnoho.

......................................................................................................
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8. Jsem si jistý, že to moc nestálo. ...........................................................................................................
9. Jsem si jistý, že to nebude moc stát. ....................................................................................................
10. Jsem si jistý, že by to nemělo moc stát. .............................................................................................
11. Jsem si jistý, že to nemůže moc stát. .................................................................................................
12. Líbí se tvému bratrovi ta písnička?

..................................................................................................

13. Líbila se tvému bratrovi ta písnička? ................................................................................................
14. Bude se ta písnička líbit tvému bratrovi? ..........................................................................................
15. Líbila by se ta písnička tvému bratrovi? ...........................................................................................
16. Mohla by se tvému bratrovi líbit ta písnička? ...................................................................................
17. Předpokládám, že se ta písnička tvému bratrovi nelíbí. ...................................................................
...................................................................................................................................................................
18. Předpokládám, že se ta písnička tvému bratrovi nelíbila. ................................................................
...................................................................................................................................................................
19. Předpokládám, že se ta písnička tvému bratrovi nebude líbit. ..........................................................
...................................................................................................................................................................
20. Předpokládám, že by se tvému bratrovi ta písnička nelíbila. ............................................................
...................................................................................................................................................................
21. Předpokládám, že se tvému bratrovi ta písnička nemůže líbit. ........................................................
...................................................................................................................................................................
22. Ta písnička se tvému bratrovi nelíbí. ................................................................................................
23. Nelíbí se tvému bratrovi ta písnička? ...............................................................................................
24. Proč se tvému bratrovi nelíbí ta písnička? ........................................................................................
25. Nelíbila se tvému bratrovi ta písnička? ............................................................................................
26. Proč se tvému bratrovi nelíbila ta písnička? .....................................................................................
27. Nebude se tvému bratrovi líbit ta písnička?

....................................................................................

28. Proč se tvému bratrovi nebude líbit ta písnička?
3

.............................................................................

29. Nelíbila by se tvému bratrovi ta písnička? ........................................................................................
30. Proč by se tvému bratrovi nelíbila ta písnička? ................................................................................

KEY:
1. Does it cost much?
2. How much does it cost?
3. How much did it cost?
4. How much will it cost?
5. How much would it cost?
6. How much should it cost?
7. I´m sure it doesn´t cost much.
8. I´m sure it didn´t cost much.
9. I´m sure it won´t cost much.
10. I´m sure it shouldn´t cost much.
11. I´m sure it can´t cost much.
12. Does your brother like the song?
13. Did your brother like the song?
14. Will your brother like the song?
15. Would your brother like the song?
16. Could your brother like the song?
17. I suppose your brother doesn´t like the song.
18. I suppose your brother didn´t like the song.
19. I suppose your brother won´t like the song.
20. I suppose your brother wouldn´t like the song.
21. I suppose your brother can´t like the song.
22. Your brother doesn´t like the song.
23. Doesn´t your brother like the song?
24. Why doesn´t your brother like the song?
25. Didn´t your brother like the song?
26. Why didn´t your brother like the song?
27. Won´t your brother like the song?
28. Why won´t your brother like the song?
29. Wouldn´t your brother like the song?
30. Why wouldn´t your brother like the song?
Prosím, podpořte rozvoj tohoto projektu výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky
na účet: 175685304 / 0300
pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
DAŇOVÝ DOKLAD VÁM RÁDA VYSTAVÍM NA VYŽÁDÁNÍ.
e-mail adresa: zofie.dvorak@tiscali.cz
Děkuji vám!

Jana
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