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TEST LEKCE 3  ___/50 Jméno a příjmení: 

1. Poslouchejte a vyberte ano nebo ne:              __/4 

Teď je matematika.     ANO/NE 

Dneska je fyzika a čeština.   ANO/NE 

Dějepis je zítra.    ANO/NE 

Hudebka je ve čtvrtek.   ANO/NE 

 

2. Předměty a místa ve škole. Napište, co to je:           __/10 

     

     

     

     

 

2. Doplňte dny v týdnu:                 __/3 

1. pondělí 

2. …………………………………. 

3. středa 

4. …………………………………. 

5. pátek 

6. …………………………………. 

7. neděle

 
3. Co dělají? Napište slovesa ve tvaru pro „já“:           __/10 
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4. Napište slovesa ve správném tvaru:              __/8 

1. já – cvičit  ………………………… 

2. my – jíst  ………………………… 

3. vy – pít  ………………………… 

4. ty – odpovídat ………………………… 

5. my – učit se  ………………………… 

6. oni – se dívat  ………………………… 

7. ty – potřebovat ………………………… 

8. já – ptát se  ………………………… 

  

5. Napište slova ve 4. pádu:                __/5 

1. Nemám ………………………… (tužka). 

2. Potřebuju ………………………… (pravítko). 

3. Píšu ………………………… (test). 

4. Poslouchám ………………………… (hudba). 

5. Učím se ………………………… (chemie). 

 

6. Čtěte a odpovězte:                  __/5 

Dnes jsme ve škole jenom dopoledne, odpoledne jdeme do kina. Máme přírodopis, češtinu, 

angličtinu a matematiku. Teď máme přestávku. Li dělá úkol z češtiny, protože nemá cvičení 2, 

Christian svačí a já se učím, protože píšeme test z matematiky. Emil poslouchá hudbu a maluje 

obrázek.  

1. Kam půjdou studenti odpoledne? ………………………………………………………………………… 

2. Z čeho píšou test?    ………………………………………………………………………… 

3. Jaké mají předměty?   ………………………………………………………………………… 

4. Co dělá Li?     ………………………………………………………………………… 

5. Co dělá Emil?    ………………………………………………………………………… 

 

7. Odpovězte celou větou:                __/5 

1. Co děláte na hřišti?   ……………………………………………………………………………… 

2. Co děláte v šatně?   ………………………………………………………………………………  

3. Co nesmíte dělat v hodině?  ………………………………………………………………………………  

4. Co můžete dělat v hodině?  ………………………………………………………………………………  

5. Co nesmíte dělat o přestávce?  ………………………………………………………………………………  
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POSLECH – řešení pro U 

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a vyberte ano nebo ne: 

Christian:  Káťo, teď je fyzika? 

Káťa:   Ne, teď je matematika! Máme nový rozvrh hodin. 

Christian:  A kdy je fyzika? 

Káťa:   Fyzika je zítra. Dneska máme češtinu, angličtinu, chemii a výtvarku. 

Christian:  Takže test píšeme zítra, uff. 

Káťa:   Ano. Zítra máme test z fyziky a pak je dějepis a tělocvik. 

Christian:  Zítra nemáme hudebku? 

Káťa:   Ne, ta je v pátek. 


