
Some /any   nějaký/ žádný 

1. Koupila jsem si nějaký sýr. 

2. Máš nějaké sourozence? (brothers or sisters) 

3. Dáš si nějaký čaj? 

4. Nepotřebuje žádné knihy. (on) 

5. Nemám žádné peníze. 

6. Máte nějaké přátele? 

7. Nemám v tašce žádné peníze. 

A few/ a little   několik/ trochu 

1. Viděla jsem tam několik lidí. 

2. Mám trochu peněz. 

3. Vypila trochu vody.  

4. Napsala jsem několik dopisů. Jedeme pryč na 

pár dnů. 

5. Mluvím trochu německy. 

Few/ little  málo 

1. Mám málo přátel. 

2. Bylo tam velmi málo lidí. 

3. Vypila jsem velmi málo vody. 

4. Máme málo času. 

5. Piju málo. 

6. Měli jsme málo volných dnů. 

A lot of/ many/ much   hodně/ ne mnoho – 

ne moc 

1. Potkali jsme hodně lidí. 

2. Neviděli jsme mnoho lidí. 

3. Nepili jsme moc vína. 

4. Je tam hodně lidí? 

5. Je tam hodně vody? 

6. Nemáme moc přátel. 

7. Piju hodně čaje. 

8. Stojí to hodně peněz. 

9. Bylo tam hodně legrace. 

 

Přeložte 

1. Mám málo přátel. 

2. Nejsem moc šťastný. 

3. Dáš si trochu kafe? 

4. Mám trochu času. 

5. Jedeme do Itálie na pár dnů. 

6. Máme hodně volných dnů. 

7. Mám hodně pěkných knížek. 

8. Mám nějaké peníze, ale ne moc. 
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