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TEST LEKCE 4  ___/50 Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a vyberte odpověď:             __/5 

Paní hledá: 

a. Václavské náměstí 

b. Staroměstské náměstí 

c. Karlovo náměstí 

Musí jet: 

a. metrem 

b. tramvají 

c. tramvají a metrem 

Na zastávku musí jít: 

a. rovně a doprava 

b. doprava a rovně 

c. rovně a doleva 

Musí jet: 

a. tramvají 2 

b. tramvají 22 

c. tramvají 12

 
2. Napište, jak jedete do školy: Například:   →  Do školy jedu autem.          __/4 

Do školy jedu… 

 ................................... 

 ................................... 

 ................................... 

  ................................... 

 
3. Doplňte slovesa ve správném tvaru:            __/5 

1. Jak (vy – jet)....................... do práce?  

2. Adam (nejít)........................... pěšky do centra.  

3. My (jet) ........................... do práce autem.  

4. Kam (jít – ty).......................? (jít – já) do supermarketu.  

 

4. Místa ve městě. Napište, co to je:              __/10 
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5. Kam jdete? Napište 2. pád: Například: park → do parku          __/6 

město  ……………………………………………. hřiště  ………………………………………… 

obchod ……………………………………………. kavárna ………………………………………… 

policie  ……………………………………………. nádraží ………………………………………… 

 

6. Čtěte a odpovězte:                __/4 

Káťa bydlí v Praze 3, její adresa je Lucemburská 12, 130 00 Praha. Bydlí blízko ulice Vinohradská. 

Do školy jede zeleným metrem ze stanice Náměstí Jiřího z Poděbrad na stanici Malostranská, to 

je 5. zastávka. Tam přestupuje na tramvaj číslo 15 a jede 5 zastávek na zastávku Arbesovo 

náměstí. Tam vystupuje a jde 2 minuty pěšky. Cesta trvá 23 minut. 

1. V jaké ulici Káťa bydlí? 

2. Jakým metrem jezdí do školy? 

3. Kde přestupuje na tramvaj?  

4. Kolik zastávek jede tramvají na Arbesovo náměstí? 

5. Jak dlouho jede Káťa do školy? 

 

7. Napište správný tvar slovesa:             __/6 

1. (já – vědět) ……………………….., kde bydlí Igor.  4. (oni – vidět) ...................... dům. 

2. (ty – vidět) ………………………….. to auto?   5. (ty – vědět) ................., kde jsme? 

3. (vy – nevědět) ……………………….., kde je muzeum? 6. (já – vidět) ………………………. obchod. 

 
 
8. Odpovídejte:                __/3 

Jak jedete do školy? .................................................................................................... 

Kolik zastávek/stanic jedete?......................................................................................... 

Jak dlouho jedete? (Kolik minut?) ................................................................................... 
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9. Doplňte dialog. Dívejte se na obrázek:            __/4 

 

 

Paní z Brna: Dobrý den, prosím vás, kde je tady obchod? 

Já: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
10. Napište, jak se jmenuje ta památka:            __/3 

   

 
................................. ..................... .............................................. 
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Řešení pro U 

 

U čte dialog dvakrát pomalu. 

 

1. Čtěte a odpovězte na otázky: 

- Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je Staroměstské náměstí? Je to blízko? 

- Ne, je to daleko. Musíte jet tramvají a pak metrem. 

- A kde je zastávka? 

- Musíte jít rovně, potom doprava a tam je zastávka.  

- A jaká je to tramvaj? 

- Musíte jet 2 zastávky tramvají 22 na stanici Náměstí Míru a potom metrem A. 

- Děkuju. 

 


