
Vstupní/závěrečný test k učebnici Česky krok za krokem 2, 
lekce 11 – 20, úroveň B1/2 

 
 
1. Nemusíte dělat všechno sami. ____ své povinnosti mezi ostatní. 

a) rozdělte b) řešte c) spolupracujte  
 
2. Není mi dobře, nic ___ nebaví. 

a) mi b) mě c) mně 
 

3. Líbily se mi ___ . 
a) herci b) herečky c) herec 

 
4. Haničko, ta polévka je moc dobrá a zdravá. ___ ji všechnu. 

a) Sněz b) Jez c) Jezdi 
 

5. Jirka má strach z vody. Maminka mu říká, ___ se nebojí. 
a) že b) ať 

 
c) aby 

6. Koupil jsem přítelkyni jako dárek ___ básní. 
a) skladbu b) plátno c) sbírku 
 
7. Už je pozdě. Začátek divadelního představení nestihneme, ___ jeli taxíkem. 

a) i když b) ani kdyby c) ani kdybychom 
 

8. Na seminář přišlo jen pět ___ . 
a) studenti b) studentů c) studenty 
 
9. Naše kočka váží čtyři ____ 
a) kilogramů       b) kilogramy                         c) kilogram 
 
10. R.U.R. je známá ___ divadelní hra. 

a) Čapkova b) Čapka  c) Čapkův 
 

11. ___ čeština podobná? – Slovenštině. 
a) Co b) Čemu c) Komu 

 

12. Člověk, který je chvíli smutný a chvíli veselý, je ___ . 
a) náladový b) ctižádostivý c) zodpovědný 
 
13. Sněžka v Krkonoších je vyšší ___ slavný kopec Říp.  

a) ze všech b) jako c) než 
 
14. Vláda ___ platy učitelů. 

a) zmenšila b) snížila c) zhoršila 
 
15. Čím ___ je venku, tím ___ mám náladu. 

a) tepleji – lepší 
 

b) teplejší – lepší  c) teplejší – lépe 

16. V černé kronice si můžete přečíst článek o ___ . 
a) pracovním trhu b) přepadení stopařky c) porušování lidských práv 
 
17. Včera jsme se se známými bavili o ___.  

a) kulturních událostí b) kulturním událostem c) kulturních událostech 
 
18. V dětství jsem bydlel v ____  
a) Karlovy Vary      b) Karlových Varů           c) Karlových Varech 
 
19. Nevíš, jak se dělají knedlíky? – Vím, mám recept v počítači. Hned ti to _____  

  a) uložím b) vytisknu c) upravím 
 

20. Když píšete česká slova s háčky a čárkami, potřebujete českou ___. 



a) tiskárnu b) myš c) klávesnici 
 
21. Člověk, který žije bez přátel a rodiny, je___ . 

a) závislý b) majetný c) osamělý 

 
22. ___ na tu zkoušku lépe připravil, měl bys lepší známku. 

a) Kdybys b) Kdyby ses c) Kdyby 
 
23. Otec zakázal synovi, ___ tam šel. 

a) aby b) ať c) že 
 

24. Dcera si stěžovala, že ji bolí hlava. Řekl jsem jí: ___ tak dlouho na slunci. 
a) Měla jsi být       b) Neměla jsi             c) Neměla jsi být 
 
25. Tady je zakázáno používat mobilní telefony. = Tady ___ používat mobilní telefony. 

a) se nemusí b) se nesmí c) se nemají 
 
26. Jedním z problémů, který trápí současnou civilizaci, je ___ ropy. 

a) nedodržování b) kácení c) nedostatek 
 
27. Raději se vyhýbám ___ . 

a) agresivních lidí b) agresivním lidem c) agresivních lidech 
 
28. Roman jezdí denně do práce autem, ___ ceny benzínu stále stoupají. 

a) neboť b) ačkoliv c) přesto 
 
29. Když je bouřka, ___ . 

a) hřmí. b) klouže to c) je náledí 
 
30. Slunce ___ v půl šesté ráno. 

a) zapadá b) vstává c) vychází 
 
31. Firma ___ své výrobky do různých zemí světa. 

a) dováží b) vyváží c) vyrábí 
 
32. Vidíš ty velké mraky nad ___? 

a) těmi domy b) ty domy c) těch domech 
 
33. Karlovy Vary ___ minerálními prameny. 

a) známe pro b) jsou proslulé c) jsou známé díky 
 

34. Bude studovat ještě ___ let. 
a) čtyři b) jeden c) osm  

 
35. Všechno udělala jen kvůli svému ___. 

a) dítěte b) dětem c) dítěti 
 

 



36. Ty šaty nejsou vhodné do školy, mají moc velký ___ . 
a) podpatek b) výstřih  c) rukáv 
 
37. ___ kalhoty máš? 

a) Kolikery b) Kolik c) Kolikrát 
 
38.  Kromě ___ studentů přišli všichni.  

a) dvěma b) druhé c) dvou 
 
39. Když máte auto, musíte platit ___ . 

a) předpisy b) povinné ručení c) řidičský průkaz 
 
40. Na mokré silnici můžete ___ . 

a) nedat přednost b) předjíždět c) dostat smyk 
 
41. V Tuzexu bylo možné za bony koupit západní parfémy, cigarety, oblečení ___  

a) tzv. b) mj. c) apod. 
 
42. Potřebuju pár minut jen pro ___ . 

a) sobě b) sebou c) sebe 
 
43.Nejstarší univerzita na sever od Alp byla založena v roce 1348 ___ . 

a) Karlem IV. b) Karel IV. c) Karlu IV. 
 
44. Dům ___ dostavěn v příštím roce. 

a) je b) byl c) bude 
 
45. Bylo to důležité ___ . 

a) rozhodnuto b) rozhodnutý c) rozhodnutí 
 
46. Jaroslav Seifert byl básník, překladatel a ___ Nobelovy ceny za literaturu. 

a) nositel b) skladatel c) představitel 
 
47. Ten, kdo umí psát bez chyb háčky, čárky a tvrdé a měkké i, umí dobře ___ . 

a) spojky b) pravopis  c) gramatiku 
 
48.Slova vokno nebo mejdlo patří do ___. 

a) dialektu b) obecné češtiny c) spisovné češtiny 
 
49. Prezident ČR je ___ na 5 let. 

a) volen b) volby c) volební 
 
50. Když vidím nějaký zločin, musím vypovídat na policii a pak ___ . 

a) na obecním úřadě b) na živnostenském úřadě c) u soudu 
 


