
Určete určitě nepravdivou větu:

Rodina Novákových se celá sešla na společné večeři v 19:00. 
Večeře trvala dvě hodiny. Všichni měli smažený květák s tatarskou 
omáčkou a vařenými bramborami, všem toto jídlo chutnalo. Pan 
Jiří Novák si dal po večeři pivo, paní Marta Nováková víno, jejich 
syn Petr kofolu, starší dcera Lenka čaj a mladší dcera Valentýna 

kofolu. Jako dezert měl pan Novák a jeho syn dort. Paní Nováková 
a mladší dcera Valentýna si jako dezert dali makové koláče. Lenka 

si místo dezertu pochutnala na čerstvém ovoci.

a) Na večeři sešla celá rodina Novákova
b) Petr Novák měl jako dezert dort.
c) Valentýna Nováková si dala po večeři kofolu.
d) Valentýna Nováková je mladší než Petr Novák. 
e) Paní Nováková si po večeři dala pivo.
f) Na čerstvém ovoci si pochutnala Lenka Nováková.
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Řešení 

e) Paní Nováková si po večeři dala pivo.

…paní Marta Nováková víno,…
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