
Vstupní/závěrečný test k učebnici Česky krok za krokem 2, 
lekce 1 – 10, úroveň B1/1 

 
1. Jmenuju se Renata, jsem ____ , ale žiju v Praze? 
a) Slovenka b) slovensky c) Slovenska 
 
2. Alice, jaké je vaše ___ ? – Alice Lupáková. 
a) povolání b) příjmení c) bydliště 

 
3. Dívka, ___ teď mluví, je moje přítelkyně. 
a) který b) která c) které 

 
4. O ___ se bavíte s kamarády? – O hokeji. 
a) co kom c) čem 

 
5. Jsem Češka a mluvím ___ 
a) češtinu b) český 

 
c) česky 

6. Tatínek mého manžela je můj ___ . 
a) tchán b) švagr c) neteř 
 
7. Mám teď nějaké problémy. – ___ . Můžu ti nějak pomoct? 

a) Není zač. b) To mě mrzí. c) To nic. 
 

8. ___ je 82 let. 
a) Tatínkovi b) Tatínka c) Tatínek 
 
9. Linda často nemá peníze, protože hrozně ___ oblečení. 
a) stará se o b) je zvyklá na c) utrácí za 
 
10. Dám to na židli. – Ano, dej to na ___. 
a) ji b) ni c) něj 
 

11. Studenti bydlí ___. 
a) na poušti b) na samotě c) na koleji 
 

12. Teta nám vyprávěla o ___. 
a) svůj život b) svém životě c) svého života 
 
13.Včera jsme se hodinu procházeli ___ městě. 
a) při b) na c) po 
 
14. Už jsi slyšela o té herečce? Psali o ___ v novinách. 
a) ní b) jí c) ji 
 
15. Část bytu, která je hned za dveřmi, se jmenuje ___. 
a) chodba b) sklep c) půda 
 
16. Chtěl bych letět ___ letadlem do Egypta a pak jezdit na poušti ___ velbloudovi. 
a) s – o b) -- –  na c) s – na 

 
17. Už jako dítě jsem se bála ___. 
a) bouřku b) bouřce c) bouřky 
 
18. Mám nový účes. Ale ve škole si toho nikdo ___. 
a) neúčastnil b) neviděl c) nevšiml 
 
19. Vedle ___ je velký park. 
a) náš dům b) našeho domu c) našem domě 
 
20. Nelíbí se mi tady. Chci jít někam ___ 
a) jinam b) jinde c) odjinud 



 
21. Sešel jsem ___ . 
a) se sestrou. b) si se sestrou. c) se se sestrou. 

 
22.Maso krájím ___ .  
a) nože b) nožem c) s nožem 
 
23. To je moje přítelkyně. S ___ chci být celý život. 
a) ji b) jí c) ní 

 
24.Křeslo stojí mezi ___ a ___ . 
a) postel – stůl b) postele – stolu c) postelí – stolem 
 
25. Hledám práci. Napsala jsem do firmy Samex a dnes odpoledne tam jdu na ___ . 
a) pohovor b) pracovní povolení c) poloviční úvazek 
 
26. Nemůžu přijít ___ nemocnému synovi. Musím s ním být doma. 
a) díky b) proti c) kvůli 
 
27. Vůbec nerozumím ___ . 
a) fyzika b) fyzice c) fyziku 
 
28. Myslíš, že to Petrovi vadí? – Ne, nevadí ___ . 
a) mu to b) jemu to c) to mu 
 
29. Dům, proti ___ teď stojíme, je muzeum. 
a) kterého b) kterému c) kterém  
 
30. Jdeme do kina. – ___ 
a) Šťastné a veselé! b) Hezké svátky! c) Užijte si to! 
 
31. Paní Svátková celý život ___ staré pohlednice. 
a) sbírá b) sbírka  c) sběratelka  
 
32. Učila na univerzitě ve Varšavě a zná dobře ___.  
a) polští studenti b) polské studenty c) polských studentů 
 
33. Ti pánové, ___ stojí u okna, jsou učitelé. 
a) který b) které c) kteří 

 
34. V lékárně kupuju léky, nosní kapky a ___.  
a) náplasti b) hřebíky c) zákusky 

 
35. Už půjdu spát, musím ___ televizi. 
a) zapnout b) vypnout c) přepnout 

 
36. Na Silvestra Češi nejedí ___ . 
a) beránka b) chlebíčky c) jednohubky 
 
37. Čtvrt na dvě je ___ .  
a) 13.15 b) 13. 30 c) 13. 45 
 
38. ___ oběda jsme mluvili o situaci ve firmě. 
a) Při b) Během c) Po 
 
39. Pršelo ___ . 
a) celá noc b) pro celou noc c) celou noc 
 
40. A to se stalo minulý rok? – Ano, stalo se to ___.  
a) loni b) letos c) zatím 
 
41. Když nesvítí žárovka, musím ji  ___ .   
a) vytřít b) vysvětlit c) vyměnit 



 
42. Na konferenci bylo jen 15% ___ . 
a) ženy b) žen c) ženám 
 
43. Kdy se budeš stěhovat? – Až ___ nějaký levný byt. 
a) najdu b) budu nacházet c) jsem našel 
 
44. Když ___ , rozbila jsem vázu. 
a) jsem luxovala b) vyluxovala jsem c) luxovala jsem 
 
45. Když chcete zkrátit oblečení, jdete ___ .  
a) k opraváři b) ke švadleně c) ke kadeřníkovi 
 
46. Basketbalisté musí umět dobře ___ míč. 
a) házet  b) kopat c) závodit 
 
47. Roald Amundsen v roce 1911 ___ na Jižní pól.. 
a) došel b) obešel c) prošel 
 
48. ___ vodím dceru do školky.  
a) Dnes b) Příští pondělí c) Často 
 
49. Do domu ___ nějaký muž. 
a) vyšel b) vešel c) odešel 
 
50. Jaké ___ nabízejí v hotelu Lesní sen? – Polopenzi. 
a) stravování b) ubytování c) zařízení 
 


