
NEW Czech Step by Step 

Test 7 (lekce 19, 20)                         ………………………../ze 100 bodů  
         
1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda.-      8 bodů 
1. Petr a Jana se vzali.    ANO/NE 
2. Jana je mladší než Petr.  ANO/NE 
3. Byli kamarádi už na gymnáziu. ANO/NE 
4. Oba studovali ekonomii.  ANO/NE 
5. Potkali se na koncertě.  ANO/NE 
6. Líbí se jim stejná hudba.  ANO/NE 
7. Jejich koníčkem je sport.  ANO/NE 
8. Jsou už rok zasnoubení.  ANO/NE 
 
2. Pozorujte jména Petr a Petra v různých pádech? Spojte čísla a písmena.  5 bodů   

1. vdát se   A. Petra 
2. oženit se    B. za Petra 
3. vzít si    C. do Petry 
4. být nevěrný   D. Petře 
5. zamilovat se   E. s Petrou 
 
3. Doplňte instrumentál.         7 bodů 
1. Myju si vlasy šampon___. 
2. Míchám polévku lžíc___. 
3. Obvykle píšu tužk____. 
4. Jedu na výlet lod____. 
5. Nejezdím často taxík____. 
6. Oběd jím vidličk____ a n_ž___. 
 
4. Dokončete otázky.          6 bodů 
1. Pro koho ___________________________________________________________________? 
2. O čem _____________________________________________________________________? 
3. Na co ______________________________________________________________________? 
4. S kým ______________________________________________________________________? 
5. Komu ______________________________________________________________________? 
6. Čím ________________________________________________________________________? 
 
5. Vytvořte perfektivní sloveso.  5 bodů  6. Doplňte sloveso v imperativu. 5 bodů 
1. scházet se / ____________________   1. _______________ zticha! 
2. brát si / _______________________   2. _______________ si to! 
3. rozvádět se / ____________________  3. ________________ se hezky. 
4. hádat se / ______________________  4. ________________ si starosti! 
5. seznamovat se / __________________  5. ________________ na sebe pozor! 
 
7. Doplňte do otázky výrazy kam nebo kde a odpovězte.     11bodů 
 
1. _____________ je obraz? – Nad _______________ (stůl). 
2. _____________ je křeslo? – Pod _______________ (okno). 
3._____________ jsi dala květiny?– Před _____________ (gauč). 
4. _____________ je koberec? – Za _________________ (židle). 
5. _____________ dáme televizi? – Mezi _____________ (skříň) a ____________ (křeslo). 
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8. Přiřaďte prepozice k pádu.  10 bodů 9. Vytvořte vokativ.  6bodů 
pro, o, do, v, kvůli, u, před, s, na, k   1. To je Pavel. - Ahoj ______________! 
Genitiv   _________________    2. To je Marek – Ahoj______________ ! 
Akuzativ __________________    3. To je Lucie – Ahoj ______________ ! 
Dativ ____________________    4. To je Jana – Ahoj _______________ ! 
Lokativ ______ ____________    5. To je Petr – Ahoj _______________ ! 
Instrumentál_______________    6. To je Carmen – Ahoj ____________! 
 
10. Vytvořte formy imperativu sg. a pl.       12 bodů 
Například: studovat studuj! studujte! 
1. číst __________________________________________ 
2. mluvit ________________________________________ 
3. psát __________________________________________ 
4. jíst ___________________________________________ 
5. čekat _________________________________________ 
6. spát __________________________________________ 
 
11. Dokončete větu.         5 bodů 
1. Maminko, __________________________________________  
2. Pane doktore, _______________________________________ 
3. Miláčku, ____________________________________________ 
4. Paní učitelko, ________________________________________ 
5. Já jsem pitomec, ______________________________________  
 
12. Doplňte koncovky do textu.       10 bodů 
Tomáš je student. Studuje na univerzit _____ . Má rád klasick____ a modern___ literatur___. Občas 
hraje volejbal nebo jde s kamarád____ do hospod ____. Chtěl by cestovat po svět___. Už byl 
v Indi____ a teď plánuje cestu ke kamarád_____ do Amerik____ . 
 
13. Kde a jak jste se seznámil/a s vaším nejlepším kamarádem/kamarádkou) nebo partnerem 
(partnerkou)? Napište text. Text musí mít minimálně 70 slov. 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
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Test 7 (lekce 19, 20) – manuál pro učitele 

Cvičení 1 – správná odpověď = 1 bod 

(Studenti mají 2 minuty na přečtení tvrzení ve cv. 1, pak lektor čte text 2x za sebou)  

Text 

 

Petr a Jana plánují svatbu, budou se brát příští rok. Chodili spolu dva roky, ale znají se už od malička. 

Petr je o tři roky starší než Jana, chodili spolu do základní školy a taky do gymnázia, ale nebyli 

kamarádi. Po maturitě šel Petr studovat na technickou univerzitu a Jana se rozhodla studovat 

ekonomii. Potkali se ve studentském klubu, kde byli oba se svými kamarády. Dobře si rozuměli a tak 

se začali scházet. Zjistili, že mají rádi stejnou hudbu, oba rádi sportují a chodí do přírody. Trávili spolu 

každou volnou chvilku a po roce se zasnoubili. Těší se na společnou budoucnost.  


