
Czech Express 1 – Lekce 3

Test 3
Jméno: .........................................                                                                                ........../z 50 bodů = .........%

1. Poslouchejte. Zatrhněte informace. ........../8 bodů

1. Odkud je Sandra?
a) z České republiky
b) z Německa
c) z Rakouska

2. Co dělá?
a) Je učitelka.
b) Je manažerka.
c) Je prodavačka.

3. Jak se jmenuje její manžel?
a) Alex
b) Adrian
c) Alan

4. Co dělá její manžel?
a) Je učitel.
b) Je prodavač.
c) Je manažer.

5. Mají děti?
a) Mají dvě děti a kočku.
b) Mají dvě děti a nemají kočku.
c) Nemají děti, ale mají kočku.

6. Co Sandra ráda dělá?
a) vaří
b) uklízí
c) nakupuje

7. Co Sandra nerada dělá?
a) vaří
b) uklízí
c) nakupuje

8. Co rád dělá její manžel?
a) hraje tenis
b) hraje fotbal
c) hraje volejbal
 

2. Napište kdo (já, ty, on...). ........../10 bodů

1. ............... děláme

2. ............... pracuju

3. ............... dělá

4. ............... rozumím

5. ............... pracujete

6. ............... čtu

7. ............... čte

8. ............... rozumíte

9.  ............... děláš

10. ............... pracujou

3. Tvořte věty. ........../8 bodů

1. Co (ty – dělat)? ....................................................................................................

2. (já – pracovat) ve firmě Turista. ...................................................................................................

3. (vy – číst) detektivky? ...................................................................................................

4. Co (vy – dělat) zítra? ...................................................................................................

5. Promiňte, (já – nerozumět). ....................................................................................................

6. Irina je v práci a (pracovat). ....................................................................................................

7. Martin je doma a (číst). ....................................................................................................

8. (Vy – rozumět)? ....................................................................................................
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4. Doplňte do dialogu slova z tabulky. ........../6 bodů

pracuje               je                  pracuju                   mám                 čtu                    děkuju          pracujete              
ujde to                   dobrý den                    škoda                        máte                 poslouchám

Karolína ............................ v práci a ............................... 
Crrrr!
Karolína: Prosím, tady Karolína Slavíková.  
Helmut: Tady Helmut Wolf. .......................................! 
Karolína: Dobrý den. Jak se máte?
Helmut: Dobře, ............................... A vy? 
Karolína: .....................................
Helmut: Co teď děláte?
Karolína: ......................  na počítači. Píšu e-maily a .................... hudbu. A co děláte vy? Taky ..………..........?
Helmut: Ne, nepracuju. ....................... detektivku. .................................  zítra čas? Zvu vás do restaurace.
Karolína: Ne, zítra nemám čas. .................................  moc práce.
Helmut: To je ................................! 

5. Co dělají?       ........../12 bodů
   

1. ..............................           4. .................................            7. ..............................       10. .................................

2. .............................          5. .................................          8. ..............................       11. .................................

              

       3. .............................      6. .................................           9. ...............................         12. ................................

6. Moje hobby ........../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


	Plynulost				0 	0,5 	1 	1, 5
	Gramatika				0 	0,5 	1 	1, 5

