
Czech Express 1 – Lekce 2

Test 2

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

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

1. Emma je 
a) manažerka z Francie 
b) studentka z Německa.
c) profesorka z Polska

2. Její tatínek je 
a) profesor
b) manažer
c) politik

3. Její sestra je 
a) zpěvačka
b) herečka
c) sportovkyně

4. Kdo je Schtuzel?
a) pes
b) kočka
c) bratr

2. Doplňte otázky. ........../6 bodů

1. …........... se jmenujete? – Petr Novák.

2. …........... jsi? – Jsem z Polska. 

3. …........... je to? – To je moje dcera.

4. ............... jí je? – Je jí 7 let.

5. …........... dělá  tvůj bratr? – Je student.

6. .............. mu je? – Je mu 20 let.

3. Doplňte páry.               ........../6 bodů

1. ........................... babička 

2. tatínek ...........................

3. bratr ...........................

4. ........................... manželka

5. ........................... dcera

6. pes ...........................

4. Doplňte slova z tabulky do dialogu. ........../10 bodů

se jmenuje        mám     manažerka        není         dcera       děti       jsou       rodina        můj           moje 

Mičiko a Henrik ...............................  ve škole. Dívají se na fotografie.
Mičiko: Kdo je to? To je tvoje ........................................ ?
Henrik: Ano, to je ........................................ rodina. Moje manželka ........................................ Alena. Je 
z České republiky. 
Mičko: Co dělá?
Henrik: Je .......................................
Mičiko: A máš ........................................?
Henrik: Ano, ........................................ dvě děti. Mám syna a dceru. ........................................  syn se jmenuje 
Adam. Je mu  8 let. Moje ........................................  se jmenuje Monica. Je jí 6 let. Máme taky kočku, ale 
naše kočka ........................................ na fotografii.
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5. Rozdělte slova z tabulky.   ........../ 8 bodů

politička         kolega         kolegyně       herec        sportovkyně      zpěvačka      profesor        kamarád
ON (maskulinum)

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

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

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

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

ONA (femininum)
5. ................................................................

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

7. ..................................................................

8. ..................................................................

6. Zatrhněte správnou formu.  ........../10 bodů
1. Moje sestra je herec/herečka.

2. To je tvůj/tvoje kamarád?

3. Můj/moje bratr se jmenuje Alexandr.

4.  Váš/vaše tatínek je profesor/profesorka?

5. Můj/moje sestra je student/studentka.

6. Můj/moje syn je manažer/manažerka.

7. Můj/moje bratr je herec/herečka.

8. Můj/moje kolegyně je profesor/profesorka.

9. Můj/moje maminka je prodavač/prodavačka.

10. Můj/moje tatínek je úředník/úřednice.

7. Mluvte o vaší rodině.                           ........../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


