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Co je správně? 
 
1. slunce zuří / září 
2. rozzlobený člověk zuří / září 
3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 
4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 
5. situace plná emocí je odvážná / vzrušující 
6. člověk, který ví, že dělá něco nebezpečného, je odvážný / vzrušující 
7. zážitek, který vám přinese něco nového, vás omezí / obohatí 
8. to, co vám nedovoluje dělat, co byste chtěli, vás omezuje /obohacuje 
9. to, co pro něco potřebujete, je stálé / vhodné 
10. to, co trvá dlouhou dobu, je stálé / vhodné 
 
 
Doplňte slovesa v imperativu. 
 
nesvlékat se 
nezouvat se 

obléknout si 
obout se 

svléknout si 
zout se 

 
1. Pane Vodičko, _________________ a klidně pojďte dál. 
2. Martinko, _________________ si botičky, půjdeme do parku. 
3. Hanko, _________________ si dnes tu teplejší bundu, je opravdu zima. 
4. Roberte, _________________ ten kabát a pověs ho na věšák. 
5. Prosím vás, _________________ se přede dveřmi a sem pojďte bez bot! 
6. Viktore, _________________ si mikinu, ať nenastydneš! 
 
 
 
Představte si, že máte doma všechno dvakrát.Doplňte formy dva / dvě nebo dvoje. 
 
1.  ______________ okna 
2.  ______________ dveře 
3. ______________ postele 
4. ______________ kraťasy 
5. ______________ pokoje 
6.  ______________ hodiny 

7.  ______________ stoly 
8.  ______________ romány 
9. ______________ housle 
10.  ______________ židle 
11.  ______________ brýle 
12.  ______________ skříně 

 
 
Vyberte správnou formu číslovky. 
 
1.  Doma mám tři / troje brýle a dvě / dvoje hodinky. 
2.  Doma mám pět / patery kabelek a čtyři / čtvery tašky. 
3. Doma mám tři / troje kožichy a dva / dvě / dvoje kabáty. 
4. Doma mám čtyři / čtvery tepláky a tři / troje bundy. 
5. Doma mám šest / šestery čepic a dva / dvě / dvoje šály. 
6.  Doma mám jeden / jedna / jedny housle a tři / troje kytary. 
7.  Doma mám dva / dvě / dvoje kamna a čtyři / čtvery židle. 
8.  Doma mám tři / troje postele a dva / dvě / dvoje stoly. 
9. Doma mám čtyři / čtvery nůžky a pět / patery nožů. 
10. Doma mám pět / patery dveře a devět /devatery oken. 
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Vyjádřete jinak. 
 
1. 25% – _________________________ 
3. 33,3% – _______________________ 
4. 1% – _________________________ 
5. 75% – _________________________ 
6. 5% – _________________________ 
7. 10% – _________________________ 
8. 20% – _________________________ 
9. 60% – _________________________ 
10. 12,5 % – _________________________ 
 
 
 
Vyjádřete slovem.  
Například: s 50% obyvatel – s padesáti procenty obyvatel / s polovinou obyvatel 
 
1. bez 1/3 studentů  
2. s ½ dopisů  
3. o 33% smluv 
4. pro 25 % účastníků  
5. k ¾ podpisů  
6. v ¼ případů  
7. kvůli ½ zaměstnanců  
8. včetně 10% nemocných  

bez _______________ studentů 
s _______________ dopisů 
o _______________ smluv 
pro _______________ účastníků 
k _______________ podpisů 
v _______________ případů 
kvůli _____________ zaměstnanců 
včetně _____________ nemocných 

bez _______________ studentů 
s _______________ dopisů 
o _______________ smluv 
pro _______________ účastníků 
k _______________ podpisů 
v _______________ případů 
kvůli _____________ zaměstnanců 
včetně _____________ nemocných 

 
 
 
 
 
Co znamenají tato rčení a přísloví? Spojte. 
 

1. Udělal to jedna dvě. A. Bylo to na poslední chvíli 

2. Je jako páté kolo u vozu. B. I maličkosti mohou někoho zničit 

3. Bylo to za pět minut dvanáct. C. Na světě není jen ten jeden člověk 

4. Koupil to za pět prstů. D. Vyřešil dva problémy najednou. 

5. Stokrát nic umořilo vola. E. Nepotřebují ho. 

6. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. F. Dělal, jako by ničemu nerozuměl. 

7. Zabil dvě mouchy jednu ranou. G. Ukradl to. 

8. Tvářil se, jako by neuměl do pěti počítat. H. Bylo to rychle hotové. 
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Jak se jmenují dopravní značky? Spojte. 
 
1. dej přednost  A ulice  
2. hlavní B zastavení  
3. jednosměrná C stání  
4. plná D přejezd  
5. přechod E směr jízdy  
6. přikázaný F čára  
7. zákaz G pro chodce  
8. zákaz H v jízdě  
9. železniční I silnice  
 
 
 
Která značka to je? Doplňte číslo značky z předchozího cvičení. 
 
1. _______ Do této ulice nemůžete vjet.  
2. _______ Musíte dávat pozor, přijíždíte k místu, kde jezdí vlak.  
3. _______ Musíte jet tak, jak ukazuje značka. 
4. _______ Musíte zastavit, přednost mají ti, kteří jdou pěšky přes ulici. 
5. _______ Musíte zastavit. Nejdříve pojedou auta zleva či zprava. 
6. _______ Nemusíte dávat přednost žádným jiným autům.  
7. _______ Tady můžete zastavit, ale jen na krátkou chvíli.  
8. _______ Tady nemůžete parkovat ani na chvíli.  
9. _______ Tady nesmíte předjíždět.  
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Přečtěte si následující text. K částem 1-6 přiřaďte otázky A-F. Jednu otázku nebudete potřebovat. 
 
A – Jaké jsou nejtypičtější přestupky? 
B – Co vám hrozí za dopravní přestupky? 
C – Kde se dozvíte, kolik máte bodů? 

D – Kdy vám vezmou řidičský průkaz? 
E – Kolik zaplatíte za nový řidičský průkaz? 
F – Za co dostanete nejvíc bodů? 

 
Víte, co je bodový systém? 
 
Od července 2006 platí v České republice bodový systém. 
Řidič, který poruší dopravní předpisy, dostane od policistů nejen pokutu, ale ve většině případů taky trestné body. 
____ 
 
Když řidič dostane 12 bodů, je mu na rok odebrán řidičský průkaz. Po roce musí znovu složit zkoušku a potom řidičský 
průkaz získá zpátky. ____ 
 
Pokud řidič jezdí celý rok bez přestupků, sníží se mu počet bodů o čtyři. 
A když neporuší předpisy tři roky, bude mít zase čisté konto. 
Řidič může požádat o informaci o stavu svého bodového konta na kterémkoliv Czech POINTu, který bývá na poště 
nebo na obecním úřadě. ____ 
 
Policie dává za různé přestupky různý počet bodů – od nuly do sedmi. Sedm bodů je například za řízení pod vlivem 
alkoholu, za nedovolené předjíždění, couvání nebo otáčení na dálnici nebo nedovolenou jízdu přes železniční 
přejezd. ____ 
 
Pět trestných bodů lze dostat za překročení rychlosti o více než 50 kilometrů. Za ohrožení chodce na přechodu jsou 
čtyři body. Když řidič jede bez bezpečnostních pásů, dostane tři body. Dva body jsou za telefonování za jízdy.  
 
Za některé přestupky dostane řidič jen pokutu, body se při nich nedávají – například za malé porušení rychlosti do 
pěti kilometrů v obci je jen pokuta tisíc korun.  
 
Nejčastěji dostávají řidiči body za překročení rychlosti v obci, jízdu bez bezpečnostních pásů a telefonování za jízdy. 
____ 
 
Odpovězte na otázky. 
 
1. Jak dlouho dostávají čeští řidiči trestné body? 
2. Za kolik bodů musí řidič odevzdat řidičský průkaz? 
3. Jak dlouho potom řidič nemůže řídit? 
4. Kolik bodů se řidiči smaže po roce bez přestupků? 
5. Kolik bodů může řidič ztratit za nedovolené předjíždění? 
6. Dostane řidič za ohrožení chodce na přechodu nejvyšší možný počet bodů? 
7. Je přestupkem telefonování za jízdy? 
8. Dostane řidič trestné body za všechny dopravní přestupky? 
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Rozumíte těmto výrazům? Přečtěte si zprávy o dopravních nehodách a doplňte je na vhodná místa. 
 
na křižovatce 
lehčí zranění  
více než hodinu 
pod vlivem alkoholu 
před osmnáctou hodinou  
jeden ze sta 

škoda na vozidlech 
vrtulník  
záchranná služba  
sedmdesátiletý důchodce  
na přechodu pro chodce 
se stala u obce  

mluvčí 
vážná dopravní nehoda  
absolutní přednost  
jednoho z řidičů  
dát řidiči šanci 
smyk 

 
Dopravní nehoda tří aut zaměstnala policisty a hasiče v Ústí nad Labem. Řidiči se srazili 1. 
________________________ ulic Pod Rozhlednou a Šrámkova. Při nehodě, která se stala 
v pátek krátce 2. ________________________, nebyl naštěstí nikdo zraněn. 3. 
________________________ je přibližně 35 000 Kč. Příčinou nehody byla nejspíš nepozornost 4. 
________________________, který nedal přednost autu na hlavní silnici. Do toho při kolizi 
narazila další řidička. „Asi po hodině byla křižovatka uvolněna," potvrdil 5. 
________________________Hasičské záchranné služby Libor Netopil. 
 
 
Dva lidé byli zraněni při nehodě, která 6. ________________________Bochov 
blízko Karlových Varů. Jednapadesátiletý řidič BMW se srazil s neosvětleným 
jízdním kolem třicetiletého cyklisty. Policie se domnívá, že příčinou nehody 
mohl být 7. ________________________osobního automobilu. Cyklista utrpěl 
těžká zranění hrudníku a břicha, řidič automobilu měl pouze 8. 
________________________a byl v šoku. Zraněného cyklistu přepravil do 
nemocnice 9. ________________________ Silnice I/6 od Bochova na Karlovy 
Vary byla 10. ________________________uzavřena. 
 
 
11. ________________________se dnes ráno stala v obci Nehvizdy nedaleko Prahy. Nákladní auto tam 12. 
________________________ srazilo staršího muže. Na místo přijela 13. 
________________________a dorazil i vrtulník. Přes snahu lékařů však 14. 
________________________nehodu nepřežil. Policisté, kteří nehodu vyšetřují, zjistili, 
že padesátiletý řidič nákladního auta nebyl 15. ________________________. „Je tady 
čtyřicítka, ale všichni tu jezdí jako blázni, jako by tu žádná značka nebyla. Rychlost 
dodržuje maximálně 16. ________________________,“ říká k příčině nehody jeden 
z místních obyvatel. Na nehodě ale může mít vinu i nepozornost chodce. „Je třeba si 
pamatovat, že chodec nemá na přechodu 17. ________________________. Vždycky musí 18. 
________________________, aby zastavil,“ říká policejní mluvčí Jana Dokoupilová.  
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Tvořte věty s těmito výrazy.  
 
1. dopravní nehoda ............................................................................................................................................. 
2. utrpět těžké zranění hlavy................................................................................................................................ 
3. na křižovatce ................................................................................................................................................... 
4. absolutní přednost .......................................................................................................................................... 
5. srazit chodce ................................................................................................................................................... 
6. nedat přednost ................................................................................................................................................ 
7. jezdit jako blázen ............................................................................................................................................ 
8. být příčinou nehody ......................................................................................................................................... 
 
 
 
Představte si, že jste byli svědkem jedné ze tří předchozích nehod. Krátce popište, co jste viděli. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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Udělali byste autoškolu? Zkuste si test. Vyberte správnou odpověď. 
 
1. Při chůzi po silnici je každý povinen 
a) chodit minimálně ve dvojici 
b) chovat se tak, abych nebyl nebezpečný sobě ani jiným osobám  
c) nedělat hluk 
 
2. Řidič nesmí při jízdě vozidlem 
a) mít na očích příliš tmavé sluneční brýle  
b) držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení 
c)  prudce zrychlovat 
 
3. Za minimální bezpečnou vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je zpravidla považován 
a) časový rozestup pěti sekund. 
b)  časový rozestup tři čtvrtě sekundy. 
c)  časový rozestup dvou sekund. X 
 
4. „Zastavit" znamená: 
a)  uvést vozidlo do klidu na dobu nutnou k nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k 

neprodlenému naložení nebo složení nákladu. 
b)  uvést vozidlo do klidu na dobu nutnou k vyřízení osobních nebo pracovních záležitostí řidiče nebo 

přepravovaných osob. 
c)  uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. 
 
5. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí 
a)  nejvýše 20 km/h. 
b) nejvýše 50 km/h. 
c)  nejvýše 30 km/h. 
 
6. Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po vypití malého množství alkoholu, např. půl litru  

desetistupňového piva? 
a)  ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla 
b)  ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou  
c)  ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla 
 
7. Řidič nesmí vypít alkoholický nápoj 
1)  hned po skončení jízdy 
2)  ještě hodinu po skončení jízdy 
3)  během jízdy  
 
8. Řidič nesmí předjíždět: 
1)  nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí 
2)  pokud před tím nedal zvukové výstražné znamení 
3)  pokud nemá před sebe rozhled na vzdálenost 300 m 
 
9. Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně  
a)  nepodáváme mu žádné nápoje  
b)  podáváme mu studené nápoje  
c)  podáváme mu dostatek vlažných nápojů  
 

185/8+ 
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10. U dopravní nehody s poraněním voláme jako první 
a)  hasiče (150)  
b)  policii (158)  
c)  záchrannou službu (155) x 
 
11. Na silnici objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?  
a) ano x 
b) ne 
 
12. Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?  
a) okamžitě začít brzdit, protože na silnici za míčem mohou vběhnout děti x 
b) pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát mimo silnici a počkat, až auto přejede. 
c) vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí. 
 
další testy a odpovědi najdete na http://www.autoskola-testy.cz 
 
 
 
 

http://www.autoskola-testy.cz/

