
Autor: Pavlína Vališová

Název Výběr správného synonyma podle kontextu (říkat, vyprávět, mluvit, povídat si,
diskutovat, bavit se)

Štítky ČCJ, papír, slovní zásoba, stylistika, B1, B2, pozorování, doplňování

Zadání

Jaký je rozdíl ve významu mezi těmito slovy? Jaký je typický kontext?

Robinsovi říkají, že zkoušky na střední školu budu moci dělat až příští léto.
Často mi vyprávěl o dětství, o vesnici a o lese.
Mluvil s vámi bratr o tom incidentu?
Někdy jsme se sešli všichni tři a povídali si o životě.
Diskutovali jsme o otázkách technicko-uměleckých a produkčních.
My se bavíme o něčem, co nemá vlastně tvar.

Doplňte nejdříve správné slovo k pěti větám podle kontextu. Pak utvořte správný tvar v každé větě
(využijte morfologické nápovědy v závorkách).

Slyšíš, co
No tak, co

Ale
Mnohdy jenom opakujeme to, co

Zvedej se,

? (já - přít. čas.)
, pane, dům je báječný, nemám pravdu ? (vy - přít. čas.)
se, že těžko na cvičišti a lehko na bojišti. (to – přít. čas)
v minulosti. (my - min. čas)
, že ji miluješ ? (ty - min. čas - negace)

Starší paní v přeplněné tramvaji
Prosím,

Vzrušeně
Rádi

Začala

své známé příhodu (ona – přít. čas)
mi o své dceři. (ty – imper.)
o svých básnických plánech (ona – min. čas)
vtipy o tom, že si nechali postavit heliport. (oni – min. čas.)
,jak býval Robert v dětství nemocný. (inf.)

Chce s tebou okamžitě
Není o tom možné

Nerad
Zřejmě

O čem to

! (inf.)
s konkrétní osobou, které se to týká. (inf.)
abstraktně o „moderním člověku“ (já – přít. čas)
telefonicky s Jamiem. (já – min. čas)
? (ty – přít. čas)

Několik hodin si
Vnučka bude ten příběh milovat a

Paní
Seděla na stoličce a

Vypněte mobil, otevřete si víno a

o ostrově, škole a Eleně. (oni – min. čas)
ho svým dcerám .(inf.)
vám , že to nejde . (já – přít. čas)
si s barmanem. (ona – min. čas)
si o všem, co vás napadne. (vy – imper.)

V neposlední řadě
Dva dny předtím

S lidmi z oboru často
V současné době se

Na webu deníku Metro čtenáři

o problematice českého postoje k náboženství. (my – přít. čas)
o politice a hrozně se pohádali. (my – min. čas)
o tom , co je pro polský design specifické. (my – přít. čas)
o vysoké míře nezaměstnanosti. (to – přít. čas)
o developerských projektech v centru metropole. (oni – přít. čas)

V životě jsme se o tom
S Hanou se v poslední době

Zatímco jsme se
Vlastně …i když ano,

Řekli jsme si, že se o tom nebudeme

, nikdy jsem to neřešil. (my – min. čas)
ani doma. (já – přít. čas – negace)
s našimi přáteli, seděla jsem hned vedle něj. (my – min. čas)
se s námi. (on – přít. čas.)
, odpověděl Landsman. (inf)
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