
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fujtajbl je zdrojem 
náboženského poučení, 
pokud se použije: 
a) dvakrát 
b) naopak 
c) později 

2. Nafoukaný sníh už jsme 
odstraňovali osmkrát, 
takže ho odstraníme: 
a) spolu 
b) později 
c) znovu 
d) naopak 

3. Pražský kostel nás 
naštve, pokud ho 
navštívíme: 
a) dříve 
b) spolu 
c) naopak 

4. Číslo vám poslouží jako 
zbraň, pokud ho 
použijeme: 
a) spolu 
b) znovu 

5. Rozsah zprava do leva 
nejlépe změříte v Praze: 
a) později 
b) dvakrát 
c) spolu 
d) znovu 

6. Zlomek se zdesetinásobí, 
pokud ho upravíme: 
a) znovu 
b) naopak 
c) dříve 
d) později 
e) spolu 
f) dvakrát 

7. Pokud vám uletěly včely, 
lze zkusit zapřáhnout 
koně: 
a) dvakrát 
b) znovu 
c) později 

8. Průpovídka bude 
impulzem dalšího 
rozvoje, pokud ji 
řekneme: 
a) naopak 
b) znovu 
c) později 
d) spolu 
e) dvakrát 

9. Smůla zabrání 
rozhodnému výsledku, 
pokud se na nás nalepí: 
a) spolu 
b) později 
c) znovu 
d) naopak 

10. Zasloužilý poslanec nám 
zajistí nezaslouženou 
výhodu, jestliže ho 
podplatíme: 
a) znovu 
b) dvakrát 
c) naopak 
d) dříve 
e) později 

11. Nepravdivé údaje zajistí 
lepší prodej zboží, pokud 
jsou vyjádřeny: 
a) dříve 
b) dvakrát 
c) spolu 
d) znovu 
e) později 

12. V horském středisku se 
nachází hora, pokud ho 
navštívíme: 
a) později 
b) spolu 
c) dříve 

13. Předložka podléhá 
pozvolné oxidaci, pokud 
ji vyřkneme: 
a) znovu 

14. Porcovaným rybám se 
kyne z tribun, když se 
připraví: 
a) dvakrát 
b) naopak 
c) spolu 
d) dříve 

15. Stavebnice se stanou 
vaším parťákem, pokud 
je použijeme: 
a) znovu 
b) naopak 
c) spolu 
d) dvakrát 

16. Moře nám poskytne 
přechodný kov, pokud ho 
navštívíme: 
a) naopak 
b) spolu 
c) později 
d) znovu 

17. Dáma s větvičkami 
připraví nakyslou 
zeleninu, pokud bude 
chtít péct: 
a) dříve 
b) dvakrát 
c) znovu 
d) dříve 
e) spolu 
f) znovu 
g) dvakrát 

18. Podélný rozměr bude 
odpovídat tyčím, pokud 
jej ujdeme: 
a) dvakrát 
b) později 
c) znovu 
d) naopak 
e) spolu 

 

 

19. Střelná zbraň je ženskou 
zbraní, vystřelíme-li z ní: 
a) spolu 
b) naopak 
c) znovu 
d) dříve 

20. Objednávky budou velmi 
tvrdé, pokud je učiníme: 
a) dříve 
b) spolu 
c) dvakrát 
d) naopak 
e) znovu 

21. Rozpuk přivádí bubáky, 
jestliže nastane: 
a) dříve 
b) později 
c) dvakrát 
d) spolu 
e) naopak 
f) znovu 

22. Chladná zbraň se zapíše 
do knih, jestliže ji 
použijete: 
a) znovu 
b) dříve 
c) později 
d) spolu 

23. Kozám se sype do 
krmítka, jestliže je 
chováme: 
a) dvakrát 
b) spolu 
c) dříve 
d) naopak 
e) spolu 

24. Maxima procent 
dosáhneme rychle,  
pokud je počítáme: 
a) dříve 
b) spolu 
c) dvakrát 

 

25. Pod vlivem syntetických 
drog se nejsnáze chápou 
zákonitosti vesmíru, 
pokud je užíváme: 
a) spolu 
b) dříve 
c) znovu 
d) dvakrát 
e) naopak 
f) později 

26. Násilníka v rodině naopak 
zneškodníme pomocí 
přírodních drog, pokud je 
užijeme: 
a) znovu 
b) dvakrát 
c) spolu 
d) naopak 

27. Spacák se hodí k přespání 
pod širákem, jestliže jej 
použijeme: 
a) naopak 
b) dříve 
c) dvakrát 

28. Ztuhlé kapaliny 
rozpustíme s písní na 
rtech, pokud jim 
zazpíváme: 
a) znovu 
b) spolu 
c) později 
d) dříve 

29. Motýlek se schová 
v místnůstce, abychom 
se na něj mohli podívat: 
a) spolu 
b) dvakrát 
c) naopak 
d) později 
e) dříve 

 


