
1 

TEST LEKCE 2  ___/50 Jméno a příjmení: 

1. Poslouchejte a vyberte ano, nebo ne:              __/5 

 

1. Naše třída je malá. ANO/NE 

2. Tabule je hnědá.  ANO/NE 

3. Mapy jsou nahoře. ANO/NE 

4. Okno je vpravo.  ANO/NE 

5. Počítač je vzadu.  ANO/NE 

 
2. Co je to?                            __/10 

     

     

   
  

     

 

3. Jaká je to barva?                 __/5 

     

     

 

4. Jaký je to gramatický rod?                __/6 

mužský životný (Mživ), mužský neživotný (Mnež), ženský (Ž), střední (S) 

1. učitelka – ……………… 

2. ořezávátko – ……………… 

3. škola – ……………… 

4. kluk – ……………… 

5. sešit – ……………… 

6. učebnice – ……………… 
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5. Napište antonyma: Například: dobrý → špatný             __/5 

1. dlouhý – …………………………  4. teplý – ………………………… 

2. nový – …………………………  5. smutný – ………………………… 

3. rychlý – ………………………… 

 

6. Napište přivlastňovací zájmena: Například: (on) kniha → jeho kniha          __/5 

1. (já) …………………… učebnice  4. (vy) …………………… učitel 

2. (ona) …………………… tužka   5. (ty) …………………… sešit 

3. (oni) …………………… třída 

 

7. Doplňte slova do vět:                 __/4 

řekne  pozdě  půjčit  záchod 

1. Omlouvám se, že jdu ……………………………….. 

2. Můžu si ……………………………….. tužku? 

3. Můžu jít, prosím, na ………………………………..? 

4. Jak se ……………………………….. česky...? 

 

8. Čtěte a odpovězte:               __/5 

V penálu mám dvě červené propisky a jednu bílou gumu. Mám velký černý batoh a v něm 

starou učebnici. Půjčíš mi to nové modré pero? Napište si to do malého sešitu. Mám novou 

tlustou knihu.  

1. Co je v penálu? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jaký je batoh? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co chci půjčit? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaký je sešit? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jaká je kniha? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Jak vypadá vaše třída? Co tam je? Kde? Napište 5 vět:          __/5 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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POSLECH – řešení pro U 

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a napište slova: 

Naše třída je moc hezká a velká. Vpředu je bílá tabule, vzadu je nástěnka. Nahoře jsou hodiny 

a mapy. Podlaha je modrá a lavice jsou hnědé. Vlevo je velké okno a vpravo je skříň. Tam jsou 

učebnice, sešity, papíry a jiné školní pomůcky. Dveře jsou také vpravo. Vpředu má náš učitel 

stůl a počítač. 


