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ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB 

– CVIČENÍ  

1. Utvořte z věty oznamovací rozkaz. Užijte téže osoby: 

a) You must choose a drink. 

b) He follows me. 

c) We mustn´t stay here. 

d) They mustn´t tell us such things. 

 

2. Doplňte vhodné kladné nebo záporné sloveso do rozkazu: 

………..be so lazy and ……… working hard! …………at this picture! …………buy this sweater, it is not your 

size. It is hot here, ……….the window, please. I am very tired, Tom! …………go to bed. Don´t ……….so 

early in the morning, please. ………..have breakfast together. ……….kind and they will help you. 

………..shouting at me! 

 

3. Přeložte: 

Zkus to. Pojďme do kina. Nespěchejme. Ať si (on) poslechne tu písničku. Nevěřme mu. Podej mi 

popelník, prosím. Ať neběhají tak rychle. Nedělej si starosti. Ať nás (ona) navštíví brzy. Neříkej mu o 

tom. Užijte si dovolenou. Zazpívejme si spolu. Ať přijdou později. Přestaň mluvit. Sedni si. Nechoďte 

po trávě. Ať se nikdo ani nehne! Nech mě to vysvětlit. Vezměme si taxi. Ať se toho (on) nedotýká. 

 

4. Doplňte vhodné tázací dovětky: 

a) Close the window, …………………………….? 

b) Stop moving, ………………………………? 

c) Let´s buy her a present……………………? 

 

5. Vytvoř věty v rozkazovacím způsobu pro tyto situace: 

a) rozkaz: 

b) nabídka: 

c) návrh: 

d) žádost: 

e) varování: 

 

 



 

 

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB – VYPRACOVÁNÍ  

1. a) Choose a drink. 

    b) Let him follow me. 

    c) Don´t let´s stay here/Let´s not stay here. 

    d) Don´t let them tell us such things. 

 

2. Don´t be lazy and start working hard! Look at this picture! Don´t buy this sweater, it is not your 

size. It is hot here, open the window, please. I am very tired, Tom. Let´s go to bed. Don´t get up so 

early in the morning, please. Let´s have breakfast together. Be kind and they will help you. Stop 

shouting at me! 

 

3. Try it. Let´s go to the cinema. Don´t let´s rush/Let´s not rush. Let him listen to that song. Don´t let´s 

believe him/Let´s not believe him. Pass me the ashtray, please. Don´t let them run so fast. Don´t 

worry. Let her visit us soon. Don´t tell him about it. Enjoy your holiday. Let´s sing together. Let them 

come later. Stop talking. Sit down. Don´t walk on the grass. Don´t anybody move/Don´t move 

anybody/Nobody move! Let me explain it. Let´s take a taxi. Don´t let him touch it. 

 

4. a) Close the window, could you? 

     b) Stop moving, will you? 

     c) Let´s buy her a present, shall we? 

 

5. Každý vypracovává samostatně. 

 

 


