
5,81776 Je obohacen o příslušný správně barevný přívlastek.
2,79253 Opakovaný jev dal dotčenému pozorování pojmenování.
2,79253 Až na jednoho všichni odešli.
3,25795 Dotčená krajina může být označena opisným přívlastkem.
1,39626 Příliš obecné označení je konkretizováno místní příslušností k městu pohádky.
3,25795 Bojovná řeč je odvozena od jmenovce.
3,49066 Ač není státem, nebrání to tomu, aby mělo blíže nespecifikovaného státního představitele.
2,79253 Plodina dala jméno materiálu, který se z ní získává.
5,35234 Z daru jsme se neradovali dlouho, neboť si jej původní majitel odnímá zpět.
5,35234 Zdálo by se, že se jen zmenšil, a přitom se proměnil v květinu.
0,00000 Namísto přívlastku je doplněn přísudkem, který vyjadřuje stav nutný k tomu, aby byl dotčený přívlastek platný.
3,72337 Činnost vykonává opakovaně.
5,81776 Vyrostl, ale ne tak, aby už dále růst nemohl.
4,65421 S nesouhlasem, vyjádřeným vysloveným podmětem, dávám najevo, že činnost nevykonává on, nýbrž já a mí společníci.
0,46542 Co je doma, to se počítá a v divadle především.0,46542 Co je doma, to se počítá a v divadle především.
3,25795 Jaký pán, takový pes.
0,46542 Až na jednoho všichni odešli.
0,93084 Neobtěžuje okolí zbytečným podmětem.
1,16355 Povyrostl.
4,65421 Původní hebrejské pojmenování je barevným přívlastkem pozměněno do okultní podoby.
0,00000 Skoro vyschla.
3,72337 Vykonávej činnost, směřující k obohacení objektu tvého zájmu dotčeným přívlastkem.
4,88692 Dosažení dotčeného přívlastku je slavnostně stvrzeno předáním oficiálního dokumentu.
0,93084 Po vyskladnění dřevní hmoty zůstává prázdný.
2,09440 Vzhledem k nerozlišitelnosti přívlastku od přísudku se spokojíme s prostým vlastním jménem.
5,35234 Po dokončení předchozího dotčeného pasivního jevu je zahájena aktivní činnost směřující k navrácení do původního stavu.
4,18879 Totožnou vlastnost přisoudíme ozbrojené osobě, která tím přestane být předmětem uctívání.

5,81776 Je obohacen o příslušný správně barevný přívlastek.
2,79253 Opakovaný jev dal dotčenému pozorování pojmenování.
2,79253 Až na jednoho všichni odešli.
3,25795 Dotčená krajina může být označena opisným přívlastkem.
1,39626 Příliš obecné označení je konkretizováno místní příslušností k městu pohádky.
3,25795 Bojovná řeč je odvozena od jmenovce.
3,49066 Ač není státem, nebrání to tomu, aby mělo blíže nespecifikovaného státního představitele.
2,79253 Plodina dala jméno materiálu, který se z ní získává.
5,35234 Z daru jsme se neradovali dlouho, neboť si jej původní majitel odnímá zpět.
5,35234 Zdálo by se, že se jen zmenšil, a přitom se proměnil v květinu.
6,28319 Namísto přívlastku je doplněn přísudkem, který vyjadřuje stav nutný k tomu, aby byl dotčený přívlastek platný.
3,72337 Činnost vykonává opakovaně.
5,81776 Vyrostl, ale ne tak, aby už dále růst nemohl.
4,65421 S nesouhlasem, vyjádřeným vysloveným podmětem, dávám najevo, že činnost nevykonává on, nýbrž já a mí společníci.
0,46542 Co je doma, to se počítá a v divadle především.
3,25795 Jaký pán, takový pes.
0,46542 Až na jednoho všichni odešli.
0,93084 Neobtěžuje okolí zbytečným podmětem.0,93084 Neobtěžuje okolí zbytečným podmětem.
1,16355 Povyrostl.
4,65421 Původní hebrejské pojmenování je barevným přívlastkem pozměněno do okultní podoby.
6,28319 Skoro vyschla.
3,72337 Vykonávej činnost, směřující k obohacení objektu tvého zájmu dotčeným přívlastkem.
4,88692 Dosažení dotčeného přívlastku je slavnostně stvrzeno předáním oficiálního dokumentu.
0,93084 Po vyskladnění dřevní hmoty zůstává prázdný.
2,09440 Vzhledem k nerozlišitelnosti přívlastku od přísudku se spokojíme s prostým vlastním jménem.
5,35234 Po dokončení předchozího dotčeného pasivního jevu je zahájena aktivní činnost směřující k navrácení do původního stavu.
4,18879 Totožnou vlastnost přisoudíme ozbrojené osobě, která tím přestane být předmětem uctívání.


