
NEW Czech Step by Step   

 

Test 6 (Lekce 16, 17, 18)            ………………………………../ze 100 bodů 

1. Poslouchejte text. Označte správnou odpověď.                                        10 bodů 

1. Veronika a Mirek půjdou    a) do obchodu        b) na párty  c) na diskotéku 

2. Mluví spolu   a) o dárku        b) o penězích c) o počasí 

3. Oslava bude   a) v parku        b) v restauraci c) u Heleny 

4. Slavit budou   a) celou noc        b) měsíc  c) 2 hodiny 

5. Mirek chtěl dát Heleně   a) květinu        b) oblečení  c) maso 

6. Veronika chce koupit   a) velký dárek        b) obyčejný dárek c) originální dárek 

7. Že čokoládu mají rádi všichni, si myslí a) Mirek        b) Veronika  c) Helena 

8. Helena teď čokoládu   a) chce jíst        b) může jíst  c) nechce jíst 

9. Dobrý nápad měl/a   a)Veronika        b) Mirek  c) Helena 

10. Kabelku Heleně koupí   a) společně        b) Veronika  c) Mirek 

 

2. Dělejte otázky.                           6 bodů 

1. ………………………………………………………………………………………? – Bude vedro a někdy budou bouřky. 

2. ………………………………………………………………………………………? – Učím se česky dva měsíce. 

3. ………………………………………………………………………………………? – Ne, bohužel tady není. Chcete nechat vzkaz?  

4. ………………………………………………………………………………………? – Košili, džíny a tenisky. 

5. ………………………………………………………………………………………? – Matematice. Můžeš mi pomoct? 

6.  .………………………………………………….…………………………………? – Chutnají nám ovocné knedlíky. 

 

3. Tvořte komparativy podle modelu.                8 bodů 

Například: (moderní) Auto je modernější než kolo. 

1. (velký) Dům je …………………………….… než byt. 

2. (levný) Tričko je ………………………….… než košile. 

3. (malý) Myš je ..……………………………… než slon. 

4. (dobrý) Zelenina je ………………………. než maso. 

5. (rychlý) Gepard je  …………………………. než lev. 

6. (starý) Opera je …………….……………….. než film. 

7. (dlouhý) Román je ……………………...… než povídka. 

8. (lehký) Notebook je ………………………. než počítač. 

 

4. Porovnávejte.                   6 bodů 

1. Adam je vysoký jako Martin. Ota je ……………………….…. než Adam. Ota je ….…………………..…..…. ze všech.  

2. Petr je chytrý jako David. Jakub je ………………………….. než Petr. Jakub je …………………………….…... ze všech. 

3. Julie je hezká jako Pavla. Milena je ………………………….. než Julie. Milena je …………………………..….. ze všech.

 

5. Podtrhněte správnou variantu.                 8 bodů 

Například: Jak/Jaká byla dovolená? – Dovolená byla krásná/krásně.  

1. Jaký/Jak se dnes cítíš? – Cítím se skvěle/skvělé. 

2. Jak/Jaké máte auto? – Moderní/Moderně. 

3. Jaké/Jak studujete? – Studujeme dobré/dobře. 

4. Jak/jaký vypadám? – Vypadáš hezký/hezky. 

5. Jaký/Jak potřebuje slovník? – Anglicky/Anglický. 

6. Jak/Jaká je ta polévka? – Je teplá/teplo. 

7. Jaké/Jak letí letadlo? – Letí rychle/rychlé. 

8. Jak/Jaká je ta cesta? – Je dlouho/dlouhá.

 

6.  Napište, jaké počasí je na obrázku.                           4 body       
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7. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.               6 bodů 

1. Doktor napsal recept …………………………(pacientka). 

2. Učitel vysvětlí gramatiku ………………………(student).    

3. Kamila poslala balík ………………………………(sestra).  

4. Půjčím notebook …………………………………(bratranec). 

5. Koupila jsem dárek ………………………………(manžel). 

6. Knihu o Praze dal…………………………….….(přítelkyně). 

 

8. Doplňte do dopisu výrazy z tabulky, 3 slova nebudete potřebovat.                                     8 bodů 

nábytek  odpověď  Ahoj   zboží   S pozdravem  Vážená            

         256 01  poslat    tvé    Vaší   adresu 

 

……………………… paní Hrubá, 

 

chtěla bych si u ……………………… firmy objednat sportovní oblečení pro náš atletický klub.  

Mohla byste mi prosím ……………………… katalog a cenovou nabídku na ……………………… :  

Klub Střela, Nádražní 38, ……………………… Benešov.  

Potřebovala bych také vědět, za jak dlouho nám přijde objednané ………………………. 

 

Děkuji za Vaši ……………………… 

…………………….. 

Marie Kuhnová 

 

9. Doplňte zájmena ve správném tvaru.                8 bodů 

1. Je ………………… (já) zima. 

2. Hodí se ………………… (ty) to zítra? 

3. Omlouvám se ………………… (vy). 

4. Vysvětlíš ………………… (on) to? 

5. Napsali jsme ………………… (oni) minulý týden. 

6. Nerozumíme ………………… (on). 

7. Zavolala jsem ………………… (ona). 

8. Moc ………………… (my) to chutnalo. 

10.  Tvořte věty podle modelu.                20 bodů 

Například: já – být – 20 let – Je mi 20 let.  

1. (my) – mít rád – opera ……………………………………….. 

2. on – chutnat – pivo…………………………………………… 

3. vy – líbit se – tady …….…………………….………………..? 

4. (ona) –  milovat – káva …....……………….………………. 

5. oni – vadit – zima……………………………….……………... 

6. já – slušet – sukně.………………………………………….... 

7. on – být – špatně…………………………………………….... 

8. Vy – hodit se – to……………………………………………...? 

9. my – být – teplo.……………………………………………..... 

10.  ty – jít – angličtina…………………………………………....? 

 

11.  Doplňte předložky s dativem.                 6 bodů

1. Bolí mě břicho, musím jít …………… doktorovi. 

2. Protestuju ………………… anarchii. 

3. ………………… kamarádce se cítím lépe. 

4. Zítra hrajeme fotbal ………………… Itálii. 

5. ………………… nemoci jsem nemohl jít do školy. 

6. Půjdeme na party ………………… kamarádce. 

12.  Jaké oblečení nosíte nejčastěji a proč? Napište 40 slov.                               10 bodů 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Test 6 (Lekce 16, 17, 18) – Manuál pro učitele 

 

Cvičení 1 – správná odpověď = 1 bod 

(Studenti mají 2 minuty na přečtení otázek, pak lektor čte text 2x za sebou)  

Text 

Příští měsíc jsou Veronika a její přítel Mirek pozvaní na oslavu narozenin ke své kamarádce Heleně. Povídají 

si, jaký dárek jí mají koupit. Heleně bude 20 let a narozeniny chce slavit doma v rodinné vile. Budou tam 

grilovat maso, bavit se, tancovat a zpívat až do rána. Oba se na oslavu už moc těší! Mirek chtěl Heleně 

koupit růže, přinést víno a pomoct jí při oslavě, ale Veronika si myslí, že to je málo. Chce Heleně koupit 

nějaký dárek, který jí udělá radost, bude praktický, krásný a úplně jiný než ostatní dárky. Oba tedy 

přemýšlejí, co by se Heleně nejvíc líbilo. Mirek říká: „Koupíme jí velkou čokoládu! Čokoláda chutná všem!“ 

Ale Veronika nesouhlasí: „Helena teď drží dietu a čokoláda není dost dobrý dárek k dvacátým narozeninám. 

Co kdybychom jí koupili nějakou kabelku? Helena miluje kabelky! Co myslíš?“ Mirek odpovídá: „To je dobrý 

nápad! Ale kupovat ji půjdeš ty, já kabelkám nerozumím!“ 

 

 


