
Czech Express 2 – Lekce 10

Schéma 10H

Test 10    

Jméno: ...................................................                   ........../z 50 bodů = .........%

1. Přečtěte si kvíz. Pak poslouchejte a zaškrtněte, co slyšíte.       ........../4 body

1. Nataša hledá 
a) byt v Praze. 
b) dům v Praze
c) byt v Brně

2. Nataša chce 
a) pronajmout dům na dva roky
b) pronajmout byt na dva roky
c) koupit byt na dva roky

3. Nataša chce 
a) byt 1 + 1 nebo 2 + 1
b) byt 2 + 1 nebo 3 + 1
c) byt 3 + 1 nebo 4 + 1

4. Byt stojí 
a) 19 000 za měsíc
b) 20 0 00 za rok
c) 12 000 za měsíc

2. Filip hledá dům. Je v realitní kanceláři a mluví s makléřem. Seřaďte dialog.       ........../10 bodů

.............. Ne, garáž nepotřebuju, nemám auto. Ale chtěl bych zahradu. 

.............. Stojí 5 000 000 korun.

.............. Chtěl bych ho koupit. 

.............. A chcete si ho pronajmout nebo koupit?

1. Hledám nějaký dům v Brně. 

.............. A jak velký dům chcete?

.............. 3 nebo 4 + 1. 

.............. A potřebujete garáž?

.............. Máme jeden hezký 5 + 1. Má velkou zahradu, 800 metrů čtverečních.

.............. A kolik ten dům stojí?

.............. To je moc drahé.

3. Turista je v hotelu a mluví s recepční. Doplňte, co říká turista.        ........../4 body

Turista: ...........................................................................................................................

Recepční: Jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový?

Turista: ...........................................................................................................................

Recepční: 400 korun za noc. Na jak dlouho ho chcete rezervovat?                               

Turista: ...........................................................................................................................

Recepční: Od kdy do kdy?

Turista: ...........................................................................................................................
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4. Doplňte správnou prepozici.      ........../7 bodů
1. Hledám byt ....…....... dva roky.
2. V hotelu musíte zaplatit 500 korun .............. noc.
3. Chtěl bych dům ….…..... 3 000 000.
4. Platím 9 000 korun .….......... měsíc.
5. Budu bydlet v hotelu .….......... 10. května .….......... 1. června.
6. Chtěl bych jednolůžkový pokoj ............... čtyři dny.
7. Pronajmu byt ...…........ kamarádku ............... jeden rok.
8. Kupuju ....…........ dceru malý dům ................. 1 000 000 korun..
9. Nemám byt …........... syna.
10. Byl jsem u kamaráda .….......... 5 hodin .….......... 9 hodin.

   5. Doplňte opozitum. ........../8 bodů
   1. malá zahrada – ...............................................

2. hezký byt– .......................................................

3. levná garáž – ..................................................

   4. nová koupelna –...............................................

5.  ošklivý  obývák  – 

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

   6. starý dům – ......................................................

   7. velká ložnice – .................................................

8. drahé auto – ....................................................

6. Pokud je to nutné, změňte koncovky (akuzativ sg. a pl.).         ........../5 bodů

1. Máme ...............................................................  (velká zahrada). 

2. Pronajmu si  ............................................................... (malý dům).

3. Potřebujeme  ............................................................... (dvoulůžkový pokoj) v Brně.

4. Hledáte  ............................................................... (nová garáž)?

5. Mám  ............................................................... (drahé auto).

6. Chtěla bych si rezervovat  ............................................................... (jednolůžkový pokoj).

7. Máte moc  ............................................................... (hezká kuchyň)!

8. Má ten byt  ............................................................... (malá nebo velká koupelna)?

9. Potřebuju  ............................................................... (nová ložnice).

10. Máme dva  ............................................................... (velký byt).

 7. Jste v hotelu a chcete rezervovat pokoj.        .........../6 bodů

Výslovnost 0 0,5 1 1, 5

Plynulost 0 0,5 1 1, 5

Gramatika 0 0,5 1 1, 5

Slovní zásoba 0 0,5 1 1, 5

 8. Hledáte byt nebo dům.         .........../6 bodů

Výslovnost 0 0,5 1 1, 5

Plynulost 0 0,5 1 1, 5

Gramatika 0 0,5 1 1, 5

Slovní zásoba 0 0,5 1 1, 5
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	Plynulost				0 	0,5 	1 	1, 5
	Gramatika				0 	0,5 	1 	1, 5
	Plynulost				0 	0,5 	1 	1, 5

	Gramatika				0 	0,5 	1 	1, 5

