DOPLŇOVAČKY
„Doplňovačky“ jsou typem cvičení, který se mi nejlépe osvědčil při výuce angličtiny. Oproti
překladovým cvičením jsou jednodušší, protože se při práci s nimi soustředíte pouze na
doplnění konkrétního gramatického jevu, zatímco český překlad máte vždy před sebou. Tím
si i neustále uvědomujete rozdíl mezi angličtinou a češtinou a zvykáte si na něj. Právě tímto
způsobem je možno naučit se „myslet v angličtině“.
V průběhu své učitelské praxe jsem vytvořil celkem 40 cvičení typu „doplňovačky“, které se
soustředí na rozličné gramatické jevy, přitom nejsou obtížné a student má neustále před
očima jejich českou verzi, což mu výrazně usnadňuje pochopení problematiky i bez použití
vysvětlení v učebnicích a příručkách.
Aby byla cvičení typu „doplňovačky“ maximálně praktická a užitečná, ve cvičeních najdete
téměř výhradně věty převzaté ze skutečné každodenní konverzace (namísto učebnicových
příkladů).
Doplňovačky jsou vhodné pro úrovně od úplných začátečníků až po pokročilé studenty – dole
v seznamu najdete zařazení úrovně pro každou z nich. Vyslyšel jsem i ty z vás, kteří jste mi
psali, že vám u doplňovaček chybí výslovnost jednotlivých slovíček. Proto jsem se rozhodl
všechny doplňovačky namluvit. Můžete se tak věty učit i poslechem (nahrál jsem pouze
výrazy v angličtině, české překlady můžete sledovat zrakem nebo si tímto způsobem
opakovat a procvičovat).
Doplňovačky jsou taky skvělým doplňkem ke kurzům Svobodné angličtiny pro začátečníky a
pro pokročilé, kde vám dokážou velmi pomoct při orientaci v nové gramatice. Nejlépe se s
těmito cvičeními pracuje, pokud používáte zároveň tabulky nejdůležitější slovní zásoby
angličtiny.
Hodně štěstí ve studiu angličtiny!
Martin Thorovský
2019

1.

Základní slovní zásoba
Toto cvičení je určené pro úplné začátečníky, kteří si potřebují procvičit základní slovní
zásobu: osobní zájmena, tvary slovesa „být“ v přítomném čase a některé nejdůležitější tázací
výrazy.
začátečníci

2.

začátečníci

Sloveso „být“ – přítomný čas
Další cvičení určené pro úplné začátečníky ověřuje znalost časování slovesa „být“
v přítomném čase prostém.
začátečníci

3.

Sloveso „být“ – minulý čas
Toto cvičení ověří Vaši znalost minulého času slovesa „být“.
začátečníci

4.

mírně pokročilí

Sloveso „mít“ – přítomný čas
V tomto cvičení si začátečníci procvičí časování slovesa „mít“ (ve tvaru have got) v přítomném
čase.
začátečníci

5.

Tázací výrazy
Cílem tohoto cvičení je zorientovat se v jednoduchých otázkách a to za pomocí doplňovací
tázacích výrazů.
začátečníci

6.

Tázací výrazy II
Toto cvičení navazuje a rozšiřuje cvičení předchozí.
mírně pokročilí

7.

začátečníci

Gramatické členy
V tomto cvičení si ověříte základní znalost anglických gramatických členů: určitého,
neurčitého a tzv. nulového členu.
začátečníci
mírně pokročilí

8.

Předložky - různé
V tomto cvičení si procvičíte předložky.
začátečníci

9.

mírně pokročilí

Zájmena přivlastňovací
Toto cvičení ověří Vaši znalost přivlastňovacích zájmen.
začátečníci

10.

Zájmena přivlastňovací II
Toto cvičení navazuje na cvičení předchozí.
začátečníci

začátečníci

11.

Zájmena osobní v předmětovém pádu
Zde si ověříte, zda umíte převádět osobní zájmena do jejich předmětového tvaru (pádu). Toto
cvičení je dobré v kombinaci se cvičením na přivlastňovací zájmena, protože někdy jsou tyto
dva jevy zaměňovány.
začátečníci

12.

Zájmena osobní v předmětovém pádu II
V tomto cvičení naleznete další příklady na zájmena v předmětovém pádu.
začátečníci

13.

Přítomný čas prostý
V tomto cvičení si natrénujete první gramatický čas v angličtině – přítomný čas prostý.
Zvyknete si dávat koncovku –s ve 3. osobě čísla jednotného a uvědomíte si, že se to netýká
jen zájmen. Naučíte se tvořit otázku a zápor a uvědomíte si, že ve 3. osobě čísla jednotného
nabývají odlišných tvarů. A uvědomíte si, že je potřeba si dát pozor na sloveso be, které se
časuje odlišně.
začátečníci

14.

začátečníci

Přítomný čas prostý II
Toto cvičení navazuje a rozšiřuje předchozí cvičení o časová příslovce. Časová příslovce se
typicky pojí s tímto časem a v tomto cvičení se naučíte je dávat na správnou pozici ve větě.
začátečníci

15.

začátečníci

začátečníci

Přítomný čas prostý III
Další cvičením na přítomný čas prostý si rozšíříme znalost časových příslovcí o další výrazy,
které se učí v kurzu pro pokročilé.
mírně pokročilí

16.

Neurčitá a záporná zájmena a příslovce
Neurčitá a záporná zájmena a příslovce bývají zdrojem mnoha chyb. Cvičení vás jimi provede
a naučíte se, že v anglické větě může být jen jeden zápor.
mírně pokročilí

17.

Neurčitá a záporná zájmena a příslovce II
Toto cvičení přímo navazuje na cvičení předchozí a přináší dalších 30 příkladových vět na
procvičení.
mírně pokročilí

18.

Výrazy „too“ a „enough“
Výrazy „too“ (příliš/moc) a „enough“ (dost) bývají někdy zdrojem nepochopení. Cvičení vám
pomůže se v nich lépe zorientovat.
mírně pokročilí

19.

Modální slovesa „should“ a „must“
Modální slovesa bývají kamenem úrazu mnoha studentů. Přitom jsou velmi používaná a je
potřeba se je naučit bezpečně odlišit a správně používat. Zde se zaměříme na „should“ a
„must“ a jejich záporné tvary.
mírně pokročilí

20.

Modální slovesa „must“ a „have to“
Modální sloveso must a sloveso have to mají velmi podobný význam, ale nesmíte si je plést
v jejich záporných tvarech, kde se významově zcela liší. Se správným pochopením vám
pomůže toto cvičení.
mírně pokročilí

21.

Modální slovesa „must“ a „have to“ II
Toto cvičení přímo navazuje na cvičení předchozí a doplňuje jej o další užitečné příklady.
mírně pokročilí

22.

Modální slovesa „must“ a „have to“ III
Toto cvičení přímo navazuje na cvičení předchozí a přidává časování slovesa „must“
v budoucím čase.
mírně pokročilí

23.

Stupňování přídavných jmen
Zde si procvičíte stupňování přídavných jmen. Naučíte se tvořit 2. a 3. stupeň a rozlišovat
mezi přídavnými jmény dlouhými a krátkými.
začátečníci

24.

středně pokročilí

mírně pokročilí

Minulý čas prostý: pravidelná slovesa
Toto cvičení je prvním v sérii minulý čas prostý. Zde začneme tím jednodušším – slovesy
pravidelnými, která se tvoří přidáním přípony –ed.
mírně pokročilí

25.

Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa
První cvičení na nepravidelná slovesa. Doporučuji používat spolu s tabulkou nepravidelných
sloves. Procvičíme kladný tvar, zápor a otázku.
mírně pokročilí

26.

Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa II
Druhé cvičení na nepravidelná slovesa. Doporučuji používat spolu s tabulkou nepravidelných
sloves. Procvičíme kladný tvar, zápor a otázku.
mírně pokročilí

27.

Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa III
Třetí cvičení na nepravidelná slovesa. Doporučuji používat spolu s tabulkou nepravidelných
sloves. Procvičíme kladný tvar, zápor a otázku.
mírně pokročilí

28.

Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa IV
Čtvrté cvičení na nepravidelná slovesa. Doporučuji používat spolu s tabulkou nepravidelných
sloves. Procvičíme kladný tvar, zápor a otázku.
mírně pokročilí

29.

Minulý čas prostý a průběhový
Mnozí studenti neovládají minulý čas průběhový a namísto něj všude používají minulý čas
prostý. Toto cvičení Vám pomůže umět mezi těmito časy rozlišit.
mírně pokročilí

30.

Slovesné vzory 1-2
Slovesné vzory patří mezi pokročilejší část anglické gramatiky. V tomto cvičení se vyzkoušíte,
zda znáte rozdíly mezi slovesným vzorem 1 a 2 (viz Svobodná angličtina - tabulka slovesných
vzorů).
mírně pokročilí
středně pokročilí

31.

Předpřítomný čas prostý
Předpřítomný čas je velmi obávaným gramatickým časem v angličtině. V tomto prvním cvičení
si vyzkoušíte jej utvořit na nejběžnějších jednoduchých větách v kladném tvaru a záporu. Vše
tak bude mnohem jasnější.
mírně pokročilí

32.

Předpřítomný čas prostý II
Tímto cvičením navazujeme na cvičení předchozí, pouze se zde zaměříme na otázky.
mírně pokročilí

33.

Předpřítomný čas prostý III
Tímto cvičením přikročíme k vyšší obtížnosti – použití předpřítomného času ve spojení
s příslovci. Doporučuji pracovat s tabulkou Svobodná angličtina – předpřítomný čas vs minulý
čas prostý.
středně pokročilí

34.

Budoucí čas prostý
Toto je poměrně jednoduché, zato velmi užitečné cvičení. Zvykneme si na užití budoucího
času prostého pro vyjádření nabídky, předpovědi, konstatování faktu, slibu a hrozby.
mírně pokročilí

35.

Modální slovesa
Toto je cvičení na všechna modální slovesa, vyžaduje tedy vyšší úroveň znalosti. Objevují se
v něm ale velmi užitečné věty pro běžnou konverzaci.
středně pokročilí

36.

Budoucí čas prostý a vazba „be going to“
Budoucnost se v angličtině vyjadřuje různě. Po splnění cvičení na budoucí čas prostý můžeme
přikročit k tomuto cvičení a natrénovat rozdíl mezi jím a vazbou „going to“ (=záměr, plán
nebo blízká budoucnost).
mírně pokročilí

37.

Předložky a předložkové vazby
Vyzkoušejte si, jak jste na tom se znalostí anglických předložek. Některá spojení se totiž
musíme naučit zpaměti, protože neodpovídají podobným spojením v češtině.
mírně pokročilí

38.

Předložky místní
Předložky místní jsou poměrně jednoduché, přesto si je někdy studenti pletou. Toto cvičení
Vám pomůže si v nich udělat pořádek.
začátečníci
začátečníci

39.

Výrazy „another“, „other“ a „others“
Tyto výrazy bývají zdrojem zmatků a nejasností. Vyzkoušejte si cvičení a pochopíte jejich
správné použití.
středně pokročilí

40.

Vyjadřování množství
U vyjadřování množství v angličtině je potřeba si uvědomit, zda se jedná o podstatné jméno
počitatelné nebo nepočitatelné, se kterým se výraz pojí.
mírně pokročilí

