Příloha 1: Dotazník pro rodilé mluvčí češtiny
Co jsi dělal na Valentýna?
Nesmíš jíst v autobuse!
Nenávidím lidi beze smyslu pro humor.
Jak dlouho žiješ na Slovensku?
Mám u sebe víc peněz než ty.
Chtěl bych pracovat na luxusní jachtě.
Jsi pro legalizaci marihuany?
Těším se na první den v nové práci.
Slíbil jsi, že si to necháš pro sebe.
Děti si často hrají na doktora.
Kam bys jel na dovolenou, kdyby sis mohl vybrat?
Nepotřebuju přednášku o morálních principech.
Pokud je to na Wikipedii, je to pravda.
V pondělí ráno jsem často unavený.
Můžeš zajít do supermarketu pro mléko?
Viděl jsem v televizi zajímavý dokument.
Moje sestra odjela na 3 měsíce do Paříže.
Jsem manažer už tři roky.
O víkendu budu pracovat na zahradě.
Proč se na nás dívá?
Říkám ti to naposledy: nemůžeš tam jít!
Říkala, že je na mateřské dovolené.
Pro peníze by udělal cokoli.
Učím se hrát na klavír.
Tom je ve vězení za vraždu.
Můj bratr se narodil 1. ledna.
Co máš obvykle k snídani?
Můžu tě pozvat na kafe?
V kolik hodin končíš v práci v pátek?
Franz Kafka zemřel na tuberkulózu.
i

Na začátečníka je opravdu dobrý.
Kdybys mohl bojovat za svoji zemi, udělal bys to?
Potřebujeme víc místa na ten nový stůl.
Nemusíš platit, večeře je na mě.
V den našeho vítězství jsme slavili do rána.
Řekl, že na mě bude myslet.
Vyměnil jsem kávu za zelený čaj a cítím se mnohem líp.
Praha je nejkrásnější na jaře.
Promiňte, je tohle vlak do Londýna?
Můžeme dělat, co chceš. Je to na tobě.
Většinou vypadám na fotkách hrozně.

Příloha 2: Dotazník pro rodilé mluvčí angličtiny

What did you do on Valentine’s Day?
You must not eat on the bus!
I hate people without a sense of humour!
How long have you been living in Slovakia?
I have more money on me than you.
I work on a luxury yacht.
Are you for the legalization of marijuana?
I’m looking forward to my first day at a new job.
Please keep it to yourself.
Children often play doctor.
Where would you go on holiday if you could choose?
I don’t need a lecture on moral principles.
If it’s on Wikipedia, it’s true.
I’m often tired on Monday mornings.
Can you go to the supermarket to get milk?
I’ve seen an interesting documentary on TV.
My sister has gone to Paris for three months.
I’ve been a manager for three years.
This weekend I’m going to work in the garden.
Why is he looking at us?
I’m telling you for the last time!
She said she was on maternity leave.
He’d do anything for money.
I’m learning to play the piano.
Tom is in prison for murder.
My brother was born on January 1st.
What do you usually have for breakfast?
Can I invite you out for a coffee?
What time do you finish work on Friday?
Franz Kafka died of tuberculosis.
He’s very good for a beginner.

Would you fight for your country?
We need more room for the new table.
You don’t have to pay, dinner’s on me.
On the day of our victory we celebrated until the morning.
He said he would think of me.
I’ve swapped coffee for green tea and I feel much better.
Prague is most beautiful in the spring.
Excuse me, is this the train for London?
We can do what you want. It’s up to you.
I usually look horrible in photos.

