Str. 143
cv. 1
a) Stýská – stý – řádová; Petro, jíš – trojí – druhová; Ludva – dva – základní; jede na –
jeden – základní; ves to – sto – základní; má loutkové – málo – neurčitá, základní
b) RDEMESY – sedmery – druhová; TEDĚV – devět – základní; NOHOM – mnoho –
neurčitá, základní; VATEDÝRE – devaterý – druhová; KŘÁRTIT – třikrát – násobná;
BOKSAINÝONLÁNĚK – několikanásobný, neurčitá, násobná
cv. 2
V úzké chodbě se jeskyňáři museli plížit po čtyřech. Osm děleno dvěma jsou čtyři, dvanáct
děleno třemi jsou také čtyři. Vždyť já se kamarádím s vámi oběma! Kolik je sedm bez
tří/třech? Nákup se nám do dvou tašek nevejde. Ty jsi dnes přišel do školy bez obou sešitů?
Kromě tří/třech žáků šli na oběd všichni.
cv. 3
a) Zabil dvě mouchy jednou ranou. – Vyřídil dvě věci najednou.
Dvěma pánům nelze sloužit. – Není možné dobře dělat dvě věci najednou.
Na dvou židlích nelze sedět. – Není možné dobře dělat dvě věci najednou, vykonávat
dvě funkce.
Kdo šetří, má za tři. – Výzva k šetření.
Udělali to za pět minut dvanáct. – Udělali to na poslední chvíli.
Mluví páté přes deváté. – Mluví zmateně, neuspořádaně.
Devatero řemesel, desátá bída. – Člověk má umět jednu věc pořádně, aby se uživil.
Má obě ruce levé. – Je velmi nešikovný.
b) Táhli za jeden provaz. – Spolupracovali.
Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou. – Oba jsou stejní.
Ve dvou se to lépe táhne. – Ve dvou se lépe pracuje.
Dvakrát řeš, jednou řež. – Než něco uděláš, tak si to dobře si to rozmysli.
Když se dva perou, třetí se směje. – Když se dva dohadují, mívá z toho prospěch
někdo třetí.
Sbalil si svých pět švestek. – Sbalil si všechny své věci.
Hospodaří od desíti k pěti. – Hospodaří stále hůř.
Bylo ho slyšet na sto honů. – Bylo ho slyšet velmi daleko.
Měl tisíc výmluv. – Měl mnoho výmluv.
Času je milion. – Času je velmi mnoho.
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cv. 1
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cv. 2
dva synové, dvě lyžařky; bez dvou obyvatel, bez dvou myší; k dvěma pytlům, ke dvěma
bylinám; vidíme dva mlýny, vidíme dvě sýkorky; ve dvou bytech, o dvou vydrách; se dvěma
netopýry, se dvěma kobylami

