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TEST LEKCE 1  ___/50 Jméno a příjmení: 

 
1. Poslouchejte a napište čísla:             __/12 

 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

2. Napište správnou formu sloves. Například: (já) být → jsem        __/6 

 
já – mluvit ……………………   ty – jmenovat se …………………… 

vy – být ……………………   my – bydlet  …………………… 

on – nebýt ……………………   oni – nemluvit …………………… 

 

3. Odkud jsou? Například: Gabriella – Amerika → Gabriella je z Ameriky.       __/5 
 

Viktoria – Ukrajina .............................................................................................. 

Simon – Kanada .............................................................................................. 

Jan – Polsko  .............................................................................................. 

Franc – Francie .............................................................................................. 

Liu – Vietnam  .............................................................................................. 

 

4. Napište formální otázky. Například: Odkud jsi? → Odkud jste?        __/4 
 

Jak se jmenuješ?  .............................................................................................. 

Kde bydlíš?   .............................................................................................. 

Jaká je tvoje adresa? .............................................................................................. 

Ahoj!    .............................................................................................. 

 

5. Doplňte slova do dialogů:             __/6 

jsi  odkud  ty  vy  jste  těší 

Dialog 1 

- Ahoj, ty ...................... Karolína? 

- Ahoj, ne, já jsem Hana. A ty? 

- Já jsem Tereza. ...................... jsi? 

- Jsem z Francie. A ......................? 

- Já jsem z. Česka. 

 

Dialog 2 

- Dobrý den, vy ...................... pan Honzák? 

- Ano, já jsem Karel Honzák. A ......................? 

- Já jsem Jan Svoboda. 

- ...................... mě.  

- Mě taky. 
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6. Ano, nebo ne? Vyberte:             __/5 

Ahoj. Jmenuju se Anne. Jsem z Ameriky, z Floridy. Je mi 15 (patnáct) let. Mluvím anglicky, 

španělsky a trochu česky. Bydlím v Praze, v České republice. Moje adresa je Lesnická 3 (tři), 

Praha 5 (pět).  

 

Anne je z Asie.  ANO/NE 

Anne je 15 let.  ANO/NE 

Anne mluví japonsky. ANO/NE 

Anne bydlí v Praze 3. ANO/NE 

Anne je z Floridy.  ANO/NE 

 

a.  Odpovídejte. Například: Jak se jmenujete?  →  Jmenuju se Igor.            __/8 

Jak se jmenujete? ......................................................................................................... 

Kde bydlíte? ................................................................................................................. 

Odkud jste? …............................................................................................................... 

Kolik je vám let? ........................................................................................................... 

 

b. Vyplňte formulář:              __/4 

  

Jméno a příjmení 
 

Věk 
 

Adresa trvalého bydliště 
 

Země původu (státní příslušnost) 
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POSLECH – řešení pro U 

 

Učitel čte každé číslo dvakrát a pomalu. 

 

1. Poslouchejte a napište čísla: 

7 11 57 15 38 49 21 72 8 2 112 16 


