
Test 4 (lekce 10, 11, 12) ........................../ze 100 bodů 

  

1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 

2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 

3. Jana a její manžel viděli za tři týdny půl Evropy. ANO NE 

4. Z Řecka jeli do Itálie. ANO NE 

5. Z Itálie jeli do Francie. ANO NE 

6. Ve Francii bydleli u kamaráda. ANO NE 

7. Jejich hotel nebyl blízko moře. ANO NE 

8. Šárka chce jet příští měsíc na krásnou dovolenou. ANO NE 

 
  
2. Jan hledá pokoj v hotelu. Doplňte do dialogu věty z tabulky. 6 bodů 
 
  

 

  

Tak dvoulůžkový od pátku do pondělí. Máte na příští víkend volný pokoj?  

 
  

Kolik stojí polopenze? Dvoulůžkový. Kolik stojí? 

 

  

Dobře, chtěl bych dvakrát polopenzi. Dobrý den, tady Jan Růžička. 

 
  

 
  

1. .................................................................................. 
  



Dobrý den, tady hotel Diamant. 
  

2. .................................................................................. 

Potřebujete jednolůžkový nebo dvoulůžkový? 

  

3. .................................................................................. 

550 korun za noc. 

  

4. .................................................................................. 

  

S jídlem nebo bez jídla? Můžete mít polopenzi nebo plnou penzi. 
  

5. .................................................................................. 

210 korun. 
  

6. .................................................................................. 

 

 

  

3. Doplňte prepozice do, na a k. 9 bodů 

1. Zítra půjdu …………… kina …............ nový film.  
2. Kdy pojedeš .......……... Moravu …………….. babičce?  
3. Příští týden nejdeme ............ školy. Pojedeme ……………hory. 
4. V pátek musím jít ............ holiči.  
5. V létě pojedeme ............ dovolenou ............ Austrálie nebo ................ Afriky.  
6. Letadlo............ Berlína letí v 19 hodin.  
7. Bolí mě hlava a břicho. Musím jít ............ doktorovi.  
8. Jdu ............. poštu ............ Václavské náměstí a pak ............ divadla a ………… 
večeři.  
9. O víkendu poletím ............ návštěvu ............ Itálie.  
 
 
  
4. Napište věty s prepozicemi. 6 bodů 

1. od – do 
........................................................................................... .............................................
............. 

2. u 
............................................................................................................................. ...........
..................... 

3. 
z/ze ................................................................................................................................
........................... 



4. bez 
....................................................................................................................... .................
.................... 

5. vedle 
............................................................................................................................. ...........
................ 

6. uprostřed 
........................................................................................................................................
........... 

5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru. 9 bodů 

Monika: Ahoj, Jano! Kde teď bydlíš? Bydlíš u .................................... (divadlo)? 

Jana: Čau, Moniko! Ne, nebydlím. Bydlím v .......................................... (centrum) 
vedle ......................................... (hospoda). To je strašné! Každý večer je tam  

diskotéka a já nemůžu spát. A kde bydlíš ty? 

Monika: Já teď bydlím u .......................................... (kamarádka) ze 
.......................................... (škola). Má velký byt blízko .......................................... 
(metro) u  

.......................................... (park). Blízko .......................................... (park) je velký 
bazén a tam s kamarádkou plaveme.  

Jana: A není to daleko do ........................................ (obchod)? 

Monika: Ne, není. Vedle ................................... (dům) je malý obchod a blízko je taky 
supermarket.  

Jana: A hlavně tam nemáš hospodu a diskotéku!  

6. Doplňte formy genitivu sg. 10 bodů 

1. Kolik ................................... (voda) potřebuješ? 

2. Kolik ........................................ (víno) kupuješ? 

3. Kolik ......................................... (mléka) chceš? 

4. Kolik ........................................... (cukr) si dáš? 

5. Kolik ........................................... (salám) máš? 

6. Ten slovník je .................................. (student). 

7. Ta kniha je ...................................... (profesor). 

8. To pivo je ........................................ (kamarád). 

9. Ten dům je ....................................... (babička). 

10. Ten byt je .................................. (kamarádka). 



7. Spojte sloupce. Výrazy napište. 6 bodů 

1. kousek A. marmelády ........................................................................................  

2. sáček B. bílého vína ........................................................................... ............ 

3. půl kila C. mouky .......................................................................................  

4. sklenice D. cukru .......................................................................................  

5. láhev E. soli ....................................................................................... 

6. lžička F. salámu .......................................................................................  

8. Podtrhněte, kdo dokončil práci a může odpočívat. 10 bodů 

1. Adam opravil auto. Robert opravoval auto. 

2. Ivana vařila oběd. Daniela uvařila oběd. 

3. Barbora nakupovala. Michal nakoupil. 

4. František napsal dopis. Denisa psala dopis. 

5. Sofie četla e-maily. Radka přečetla e-maily. 

6. Simona udělala čaj. Kristán dělal čaj. 

7. Jáchym namaloval obraz. Klára malovala obraz. 

8. Matěj myl nádobí. Andrea umyla nádobí. 

  

9. Ladislav luxoval byt. Josef vyluxoval byt. 

  

10. Petr se naučil lekci. Věra se učila lekci. 
 

  

9. V textu najděte 12 sloves v budoucím čase. Napište je po do tabulky. 12 
bodů 

 

  



Lucie plánuje pátek odpoledne a víkend. "Bude to takový normální, ale hezký víkend. 
V pátek odpoledne budu v práci, ale pak půjdu do centra. Koupím si nějakou 
kosmetiku, jídlo a asi taky nějaký svetr. Potom půjdeme s kamarádkou plavat do 
bazénu. Budeme plavat asi dvě hodiny. Pak půjdeme do restaurace, ale dáme si 
jenom lehkou večeři. V sobotu budu spát minimálně do deseti hodin. Dopoledne 
budu uklízet a mýt okna. Pak půjdu na oběd s přítelem. Když bude odpoledne hezké 
počasí, pojedeme někam na výlet nebo půjdeme na dlouhou procházku. Když bude 
špatné počasí, nebudeme doma, ale půjdeme na nějakou výstavu. Večer asi 
půjdeme do kina, nebo uvaříme něco dobrého a budeme se dívat na televizi.  
V neděli ráno půjdeme do kostela. Uvidím tam kamarády a asi budeme plánovat 
akce na léto. Pak půjdu na návštěvu k mamince. Maminka uvaří nějaké dobré jídlo. 
Sním všechno a budu tlustá! Odpoledne půjdu domů a budu se učit angličtinu. 
Napíšu domácí úkoly a naučím se novou gramatiku. A bude večer a víkend bude 
pryč." 
 

  

být jít, jet, letět imperfektivní verba perfektivní verba 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10. Tvořte budoucí čas („já- formu“). 16 bodů 

1. jíst v hotelu ..................................................... 
2. sníst všechno jídlo ..........................................  
3. jít do restaurace................................................  
4. vařit kávu ........................................................  
5. uvařit oběd ....................................................  
6. koupit máslo ...................................................  
7. jít na diskotéku ................................................  
8. dát si guláš .....................................................  
9. uklízet garáž ......................................................... 
10. uklidit byt .............................................................  
11. jet do školy ..........................................................  
12. zaplatit účet ........................................................  
13. letět do Ameriky ..................................................  



14. být doma ............................................................. 
15. udělat čaj .............................................................  
16. naučit se dobře česky .........................................  
 

  

 

  

 

  

11. Napište, co budete dělat o víkendu (minimálně 8 vět). 8 bodů 

 

  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

.......................................................................................................................................................

.................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

.......................................................................................................................................................

.................. 



  

Test 4 (lekce 10, 11, 12) – Manuál pro učitele 

 

  

 

  

Cv. 1 – poslech. 
  

Učitel čte, studenti zaškrtávají (lze předem nahrát na diktafon a pustit jako nahrávku). 
  

Je pondělí ráno. Jana je v práci a mluví se svou kolegyní Šárkou.  
Šárka: Tak co, Jano, jaká byla dovolená? 

Jana: Krásná. S manželem jsme za dva týdny viděla půl Evropy. Nejdřív jsme jeli do 
Řecka. Viděla jsem Athény a Akropolis, ale na nic jiného jsme neměli čas. Potom 
jsme jeli do Itálie. Ve Itálii jsme nakupovali. Kupovali jsme suvenýry, džíny pro celou 
rodinu a víno. Z Itálie jsme jeli do Španělska a tam jsme bydleli u kamaráda. 
Navštěvovali jsme muzea, kostely a galerie a prohlíželi jsme si historické památky. 
Šárka: A pak jste už jeli domů? 

Jana: Ne, nejeli. Ze Španělska jsme jeli do Francie. Měli jsme tam krásné ubytování - 
bydleli jsme v  hotelu u moře. Plavali jsme a surfovali. Do Francie určitě pojedu ještě 
jednou! 
Šárka: Všichni cestujou, jenom já ne! Příští rok musím taky jet na krásnou dovolenou! 
 

  

Cv. 4 

Pokud ve větě č. 1 chybí jedna prepozice, strhneme půl bodu. 
 

  

Cv. 9 

Učitel upozorní studenty, že do každé části tabulky musí napsat po čtyřech 
slovesech. 
 

  

Cv. 11 

Může probíhat i jako ústní zkouška. 


