
Příloha 1: Věty pro experimenty 1 a 2 

 

1 

Agresivní žralok sežral bezbranného plavčíka, když bylo klidné moře. 

Agresivní plavčík sežral bezbranného žraloka, když bylo klidné moře. 

Bezbranný plavčík byl sežrán agresivním žralokem, když bylo klidné moře. 

Bezbranný žralok byl sežrán agresivním plavčíkem, když bylo klidné moře. 

 Sežral někdo plavčíka? 

 

2 

Vážená děkanka ocenila nadanou studentku, když začal školní rok. 

Vážená studentka ocenila nadanou děkanku, když začal školní rok. 

Nadaná studentka byla oceněna váženou děkankou, když začal školní rok. 

Nadaná děkanka byla oceněna váženou studentkou, když začal školní rok. 

 Ocenil někdo studentku? 

 

3 

Nervózní rabín obřezal vystrašeného mladíka, když skončily dlouhé oslavy. 

Nervózní mladík obřezal vystrašeného rabína, když skončily dlouhé oslavy. 

Vystrašený mladík byl obřezán nervózním rabínem, když skončily dlouhé oslavy. 

Vystrašený rabín byl obřezán nervózním mladíkem, když skončily dlouhé oslavy. 

 Obřezal někdo mladíka? 

 

4 

Sytý kojenec pozvracel překvapeného tatínka, když odešla unavená matka. 

Sytý tatínek pozvracel překvapeného kojence, když odešla unavená matka. 

Překvapený tatínek byl pozvracen sytým kojencem, když odešla unavená matka. 

Překvapený kojenec byl pozvracen sytým tatínkem, když odešla unavená matka. 

 Pozvracel někdo tatínka? 

     

5 

Rozzuřený vlčák pokousal neznámého poutníka, když padla hustá mlha. 

Rozzuřený poutník pokousal neznámého vlčáka, když padla hustá mlha. 

Neznámý poutník byl pokousán rozzuřeným vlčákem, když padla hustá mlha. 



Neznámý vlčák byl pokousán rozzuřeným poutníkem, když padla hustá mlha. 

 Pokousal někdo poutníka? 

 

6 

Hladový medvěd spořádal roztomilého králíka, když ustal silný déšť. 

Hladový králík spořádal roztomilého medvěda, když ustal silný déšť. 

Roztomilý králík byl spořádán hladovým medvědem, když ustal silný déšť. 

Roztomilý medvěd byl spořádán hladovým králíkem, když ustal silný déšť. 

 Spořádal někdo králíka? 

 

7 

Šikovný malíř portrétoval čínského císaře, když foukal mírný větřík. 

Šikovný císař portrétoval čínského malíře, když foukal mírný větřík. 

Čínský císař byl portrétován šikovným malířem, když foukal mírný větřík. 

Čínský malíř byl portrétován šikovným císařem, když foukal mírný větřík. 

 Portrétoval někdo císaře? 

 

8 

Bedlivý hlídač chytil vychytralého zloděje, když polevila bezpečnostní opatření. 

Bedlivý zloděj chytil vychytralého hlídače, když polevila bezpečnostní opatření. 

Vychytralý zloděj byl chycen bedlivým hlídačem, když polevila bezpečnostní opatření. 

Vychytralý hlídač byl chycen bedlivým zlodějem, když polevila bezpečnostní opatření. 

 Chytil někdo zloděje? 

     

9 

Zdvořilý číšník obsloužil žíznivého pijana, když skončilo divadelní představení. 

Zdvořilý pijan obsloužil žíznivého číšníka, když skončilo divadelní představení. 

Žíznivý pijan byl obsloužen zdvořilým číšníkem, když skončilo divadelní představení. 

Žíznivý číšník byl obsloužen zdvořilým pijanem, když skončilo divadelní představení. 

 Obsloužil někdo pijana? 

 

10 

Podlý lupič okradl poctivého vrchního, když odešli poslední hosté. 

Podlý vrchní okradl poctivého lupiče, když odešli poslední hosté. 

Poctivý vrchní byl okraden podlým lupičem, když odešli poslední hosté. 



Poctivý lupič byl okraden podlým vrchním, když odešli poslední hosté. 

 Okradl někdo vrchního? 

     

11 

Ochotná komorná oblékala pohlednou hraběnku, když hrála příjemná hudba. 

Ochotná hraběnka oblékala pohlednou komornou, když hrála příjemná hudba. 

Pohledná hraběnka byla oblékána ochotnou komornou, když hrála příjemná hudba. 

Pohledná komorná byla oblékána ochotnou hraběnkou, když hrála příjemná hudba. 

Oblékal někdo hraběnku? 

 

12 

Popudlivý zápasník zmlátil tichého teologa, když přijížděl zpožděný vlak. 

Popudlivý teolog zmlátil tichého zápasníka, když přijížděl zpožděný vlak. 

Tichý teolog byl zmlácen popudlivým zápasníkem, když přijížděl zpožděný vlak. 

Tichý zápasník byl zmlácen popudlivým teologem, když přijížděl zpožděný vlak. 

 Zmlátil někdo teologa? 

 

13 

Upjatá vedoucí napomenula drzou stážistku, když skončila polední přestávka. 

Upjatá stážistka napomenula drzou vedoucí, když skončila polední přestávka. 

Drzá stážistka byla napomenuta upjatou vedoucí, když skončila polední přestávka. 

Drzá vedoucí byla napomenuta upjatou stážistkou, když skončila polední přestávka. 

 Napomenul někdo stážistku? 

 

14 

Oceňovaný kameraman natočil statného pětibojaře, když vypukla letní olympiáda. 

Oceňovaný pětibojař natočil statného kameramana, když vypukla letní olympiáda. 

Statný pětibojař byl natočen oceňovaným kameramanem, když vypukla letní olympiáda. 

Statný kameraman byl natočen oceňovaným pětibojařem, když vypukla letní olympiáda. 

 Natočil někdo pětibojaře? 

     

15 

Vtipný komik zesměšnil prolhaného hejtmana, když začaly senátní volby. 

Vtipný hejtman zesměšnil prolhaného komika, když začaly senátní volby. 

Prolhaný hejtman byl zesměšněn vtipným komikem, když začaly senátní volby. 



Prolhaný komik byl zesměšněn vtipným hejtmanem, když začaly senátní volby. 

 Zesměšnil někdo hejtmana? 

 

16 

Důstojný farář pokřtil zrzavého hošíka, když dozněl varhanní koncert. 

Důstojný hošík pokřtil zrzavého faráře, když dozněl varhanní koncert. 

Zrzavý hošík byl pokřtěn důstojným farářem, když dozněl varhanní koncert. 

Zrzavý farář byl pokřtěn důstojným hošíkem, když dozněl varhanní koncert. 

 Pokřtil někdo hošíka? 

 

17 

Lstivý lobbista podplatil chudého úředníka, když vznikla nová vláda. 

Lstivý úředník podplatil chudého lobbistu, když vznikla nová vláda. 

Chudý úředník byl podplacen lstivým lobbistou, když vznikla nová vláda. 

Chudý lobbista byl podplacen lstivým úředníkem, když vznikla nová vláda. 

 Podplatil někdo úředníka? 

 

18 

Přepracovaná matka okřikla rozpustilou dceru, když začínaly letní prázdniny. 

Přepracovaná dcera okřikla rozpustilou matku, když začínaly letní prázdniny. 

Rozpustilá dcera byla okřiknuta přepracovanou matkou, když začínaly letní prázdniny. 

Rozpustilá matka byla okřiknuta přepracovanou dcerou, když začínaly letní prázdniny. 

 Okřikl někdo dceru? 

     

19 

Krutá macecha týrala nešťastnou princeznu, když zemřela oblíbená královna. 

Krutá princezna týrala nešťastnou macechu, když zemřela oblíbená královna. 

Nešťastná princezna byla týrána krutou macechou, když zemřela oblíbená královna. 

Nešťastná macecha byla týrána krutou princeznou, když zemřela oblíbená královna. 

 Týral někdo princeznu? 

 

20 

Schopný kadeřník ostříhal hubeného manekýna, když proběhla módní přehlídka. 

Schopný manekýn ostříhal hubeného kadeřníka, když proběhla módní přehlídka. 

Hubený manekýn byl ostříhán schopným kadeřníkem, když proběhla módní přehlídka. 



Hubený kadeřník byl ostříhán schopným manekýnem, když proběhla módní přehlídka. 

 Ostříhal někdo manekýna? 

 

21 

Pohotová lékařka vyšetřila zraněnou holčičku, když odjela první sanitka. 

Pohotová holčička vyšetřila zraněnou lékařku, když odjela první sanitka. 

Zraněná holčička byla vyšetřena pohotovou lékařkou, když odjela první sanitka. 

Zraněná lékařka byla vyšetřena pohotovou holčičkou, když odjela první sanitka. 

 Vyšetřil někdo holčičku? 

 

22 

Všímavý tulák obral nepozorného bankéře, když udeřily tuhé mrazy. 

Všímavý bankéř obral nepozorného tuláka, když udeřily tuhé mrazy. 

Nepozorný bankéř byl obrán všímavým tulákem, když udeřily tuhé mrazy. 

Nepozorný tulák byl obrán všímavým bankéřem, když udeřily tuhé mrazy. 

 Obral někdo bankéře? 

 

23 

Mladá lvice zabila zesláblou zebru, když zapadlo podzimní slunce. 

Mladá zebra zabila zesláblou lvici, když zapadlo podzimní slunce. 

Zesláblá zebra byla zabita mladou lvicí, když zapadlo podzimní slunce. 

Zesláblá lvice byla zabita mladou zebrou, když zapadlo podzimní slunce. 

 Zabil někdo zebru? 

 

24 

Bezcitný popravčí sťal nevinného pocestného, když nastala těžká doba. 

Bezcitný pocestný sťal nevinného popravčího, když nastala těžká doba. 

Nevinný pocestný byl sťat bezcitným popravčím, když nastala těžká doba. 

Nevinný popravčí byl sťat bezcitným pocestným, když nastala těžká doba. 

 Sťal někdo pocestného? 

 

  



Příloha 2: Věty pro experiment 3 

 

1 

Agresivní žralok sežral bezbranného plavčíka, když bylo klidné moře. 

Agresivní plavčík sežral bezbranného žraloka, když bylo klidné moře. 

Bezbranného plavčíka sežral agresivní žralok, když bylo klidné moře. 

Bezbranného žraloka sežral agresivní plavčík, když bylo klidné moře. 

Sežral někdo plavčíka? 

 

2 

Vážená děkanka ocenila nadanou studentku, když začal školní rok. 

Vážená studentka ocenila nadanou děkanku, když začal školní rok. 

Nadanou studentku ocenila vážená děkanka, když začal školní rok. 

Nadanou děkanku ocenila vážená studentka, když začal školní rok. 

Ocenil někdo studentku? 

 

3 

Nervózní rabín obřezal vystrašeného mladíka, když skončily dlouhé oslavy. 

Nervózní mladík obřezal vystrašeného rabína, když skončily dlouhé oslavy. 

Vystrašeného mladíka obřezal nervózní rabín, když skončily dlouhé oslavy. 

Vystrašeného rabína obřezal nervózní mladík, když skončily dlouhé oslavy. 

Obřezal někdo mladíka? 

 

4 

Sytý kojenec pozvracel překvapeného tatínka, když odešla unavená matka. 

Sytý tatínek pozvracel překvapeného kojence, když odešla unavená matka. 

Překvapeného tatínka pozvracel sytý kojenec, když odešla unavená matka. 

Překvapeného kojence pozvracel sytý tatínek, když odešla unavená matka. 

Pozvracel někdo tatínka? 

 

5 

Rozzuřený vlčák pokousal neznámého poutníka, když padla hustá mlha. 

Rozzuřený poutník pokousal neznámého vlčáka, když padla hustá mlha. 

Neznámého poutníka pokousal rozzuřený vlčák, když padla hustá mlha. 



Neznámého vlčáka pokousal rozzuřený poutník, když padla hustá mlha. 

Pokousal někdo poutníka? 

 

6 

Hladový medvěd spořádal roztomilého králíka, když ustal silný déšť. 

Hladový králík spořádal roztomilého medvěda, když ustal silný déšť. 

Roztomilého králíka spořádal hladový medvěd, když ustal silný déšť. 

Roztomilého medvěda spořádal hladový králík, když ustal silný déšť. 

Spořádal někdo králíka? 

 

7 

Šikovný malíř portrétoval čínského císaře, když foukal mírný větřík. 

Šikovný císař portrétoval čínského malíře, když foukal mírný větřík. 

Čínského císaře portrétoval šikovný malíř, když foukal mírný větřík. 

Čínského malíře portrétoval šikovný císař, když foukal mírný větřík. 

Portrétoval někdo císaře? 

 

8 

Bedlivý hlídač chytil vychytralého zloděje, když polevila bezpečnostní opatření. 

Bedlivý zloděj chytil vychytralého hlídače, když polevila bezpečnostní opatření. 

Vychytralého zloděje chytil bedlivý hlídač, když polevila bezpečnostní opatření. 

Vychytralého hlídače chytil bedlivý zloděj, když polevila bezpečnostní opatření. 

Chytil někdo zloděje? 

 

9 

Zdvořilý číšník obsloužil žíznivého pijana, když skončilo divadelní představení. 

Zdvořilý pijan obsloužil žíznivého číšníka, když skončilo divadelní představení. 

Žíznivého pijana obsloužil zdvořilý číšník, když skončilo divadelní představení. 

Žíznivého číšníka obsloužil zdvořilý pijan, když skončilo divadelní představení. 

Obsloužil někdo pijana? 

 

10 

Podlý lupič okradl poctivého vrchního, když odešli poslední hosté. 

Podlý vrchní okradl poctivého lupiče, když odešli poslední hosté. 

Poctivého vrchního okradl podlý lupič, když odešli poslední hosté. 



Poctivého lupiče okradl podlý vrchní, když odešli poslední hosté. 

Okradl někdo vrchního? 

 

11 

Ochotná komorná oblékala pohlednou hraběnku, když hrála příjemná hudba. 

Ochotná hraběnka oblékala pohlednou komornou, když hrála příjemná hudba. 

Pohlednou hraběnku oblékala ochotná komorná, když hrála příjemná hudba. 

Pohlednou komornou oblékala ochotná hraběnka, když hrála příjemná hudba. 

Oblékal někdo hraběnku? 

 

12 

Popudlivý zápasník zmlátil tichého teologa, když přijížděl zpožděný vlak. 

Popudlivý teolog zmlátil tichého zápasníka, když přijížděl zpožděný vlak. 

Tichého teologa zmlátil popudlivý zápasník, když přijížděl zpožděný vlak. 

Tichého zápasníka zmlátil popudlivý teolog, když přijížděl zpožděný vlak. 

Zmlátil někdo teologa? 

 

13 

Upjatá vedoucí napomenula drzou stážistku, když skončila polední přestávka. 

Upjatá stážistka napomenula drzou vedoucí, když skončila polední přestávka. 

Drzou stážistku napomenula upjatá vedoucí, když skončila polední přestávka. 

Drzou vedoucí napomenula upjatá stážistka, když skončila polední přestávka. 

Napomenul někdo stážistku? 

 

14 

Oceňovaný kameraman natočil statného pětibojaře, když vypukla letní olympiáda. 

Oceňovaný pětibojař natočil statného kameramana, když vypukla letní olympiáda. 

Statného pětibojaře natočil oceňovaný kameraman, když vypukla letní olympiáda. 

Statného kameramana natočil oceňovaný pětibojař, když vypukla letní olympiáda. 

Natočil někdo pětibojaře? 

 

15 

Vtipný komik zesměšnil prolhaného hejtmana, když začaly senátní volby. 

Vtipný hejtman zesměšnil prolhaného komika, když začaly senátní volby. 

Prolhaného hejtmana zesměšnil vtipný komik, když začaly senátní volby. 



Prolhaného komika zesměšnil vtipný hejtman, když začaly senátní volby. 

Zesměšnil někdo hejtmana? 

 

16 

Důstojný farář pokřtil zrzavého hošíka, když dozněl varhanní koncert. 

Důstojný hošík pokřtil zrzavého faráře, když dozněl varhanní koncert. 

Zrzavého hošíka pokřtil důstojný farář, když dozněl varhanní koncert. 

Zrzavého faráře pokřtil důstojný hošík, když dozněl varhanní koncert. 

Pokřtil někdo hošíka? 

 

17 

Lstivý lobbista podplatil chudého úředníka, když vznikla nová vláda. 

Lstivý úředník podplatil chudého lobbistu, když vznikla nová vláda. 

Chudého úředníka podplatil lstivý lobbista, když vznikla nová vláda. 

Chudého lobbistu podplatil lstivý úředník, když vznikla nová vláda. 

Podplatil někdo úředníka? 

 

18 

Přepracovaná matka okřikla rozpustilou dceru, když začínaly letní prázdniny. 

Přepracovaná dcera okřikla rozpustilou matku, když začínaly letní prázdniny. 

Rozpustilou dceru okřikla přepracovaná matka, když začínaly letní prázdniny. 

Rozpustilou matku okřikla přepracovaná dcera, když začínaly letní prázdniny. 

Okřikl někdo dceru? 

 

19 

Krutá macecha týrala nešťastnou princeznu, když zemřela oblíbená královna. 

Krutá princezna týrala nešťastnou macechu, když zemřela oblíbená královna. 

Nešťastnou princeznu týrala krutá macecha, když zemřela oblíbená královna. 

Nešťastnou macechu týrala krutá princezna, když zemřela oblíbená královna. 

Týral někdo princeznu? 

 

20 

Schopný kadeřník ostříhal hubeného manekýna, když proběhla módní přehlídka. 

Schopný manekýn ostříhal hubeného kadeřníka, když proběhla módní přehlídka. 

Hubeného manekýna ostříhal schopný kadeřník, když proběhla módní přehlídka. 



Hubeného kadeřníka ostříhal schopný manekýn, když proběhla módní přehlídka. 

Ostříhal někdo manekýna? 

 

21 

Pohotová lékařka vyšetřila zraněnou holčičku, když odjela první sanitka. 

Pohotová holčička vyšetřila zraněnou lékařku, když odjela první sanitka. 

Zraněnou holčičku vyšetřila pohotová lékařka, když odjela první sanitka. 

Zraněnou lékařku vyšetřila pohotová holčička, když odjela první sanitka. 

Vyšetřil někdo holčičku? 

 

22 

Všímavý tulák obral nepozorného bankéře, když udeřily tuhé mrazy. 

Všímavý bankéř obral nepozorného tuláka, když udeřily tuhé mrazy. 

Nepozorného bankéře obral všímavý tulák, když udeřily tuhé mrazy. 

Nepozorného tuláka obral všímavý bankéř, když udeřily tuhé mrazy. 

Obral někdo bankéře? 
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Mladá lvice zabila zesláblou zebru, když zapadlo podzimní slunce. 

Mladá zebra zabila zesláblou lvici, když zapadlo podzimní slunce. 

Zesláblou zebru zabila mladá lvice, když zapadlo podzimní slunce. 

Zesláblou lvici zabila mladá zebra, když zapadlo podzimní slunce. 

Zabil někdo zebru? 

 

24 

Bezcitný popravčí sťal nevinného pocestného, když nastala těžká doba. 

Bezcitný pocestný sťal nevinného popravčího, když nastala těžká doba. 

Nevinného pocestného sťal bezcitný popravčí, když nastala těžká doba. 

Nevinného popravčího sťal bezcitný pocestný, když nastala těžká doba. 

Sťal někdo pocestného? 

 


