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Tematický okruh 
 

Gerundium 
 

Datum tvorby 
 

9. 7. 2013 

Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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GERUNDIUM – CVIČENÍ 

1. Zakroužkujte slovesa, po kterých je gerundium (-ing): 

enjoy/start/be good at/promise/want/would like/look forward to/let/keep/apologize for/ 

make/let/agree/can´t stand/be keen on/avoid/it´s worth/feel like/like/finish/deny/suggest 

expect/should/would rather/invite/hope/decide/choose/be used to/mind/miss/dislike/imagine 

2. Přeložte: 

Nevadí mi spát na podlaze. Měl bys přestat pít tolik kávy. Chybí mi sezení na zahradě. Neumím si 

představit být bez něj. Jeff navrhl jít na procházku. Užíváš si cestování? Vyhýbám se nakupování 

v pátek. Můj bratr začal psát knihy. Nemůžu vystát vstávání v 5 hodin. Přestal kouřit před dvěma 

roky. Popřela, že viděla tu loupež. Je dobrý v plavání. Je pyšný na to, že je otec. Stojí za to navštívit 

Paříž. Moje sestra je zvyklá pracovat dvanáct hodin denně. 

 

 

 

3. Přeložte do češtiny následující dvojice: 

1A) I don´t remember putting it in my bag.    1B) Remember to put it in your bag. 

2A) Stop looking at me!                                      2B) We stopped to look at the map. 

 

4. Použijte gerundium po následujících předložkách (každou použijte ve dvou větách): 

without   before   after   since 

 

 

 

 

5. Doplňte vhodně gerundium: 

a) I like……………………………………………. 

b) I hate…………………………………………… 

c) I don´t mind……………………………………. 

d) I am keen on……………………………………… 

 



 

 

  

GERUNDIUM – VYPRACOVÁNÍ 

1. enjoy/start/be good at/look forward to/keep/apologize for/can´t stand/be keen on/avoid/it´s 

worth/feel like/like/finish/deny/suggest/be used to/mind/miss/dislike/imagine 

 

2. I don´t mind sleeping on the floor. You should stop/give up drinking so much coffee. I miss sitting 

in the garden. I can´t imagine being without him. Jeff suggested going for a walk. Do you enjoy 

travelling? I avoid shopping on Friday. My brother started writing books. I can´t stand getting up at 5 

o´clock. He stopped/gave up smoking two years ago. She denied seeing that robbery. He is good at 

swimming. He is proud of being a dad. It´s worth visiting Paris. My sister is used to working 12 hours 

a day. 

 

3. 1A) Nevzpomínám si, že bych to dala do tašky    1B) Nezapomeň to dát do tašky. 

    2A) Přestaň se na mě dívat!                                     2B) Zastavili jsme, abychom se podívali do mapy. 

 

4. Každý vypracovává samostatně. 

 

5. Každý vypracovává samostatně. 


