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TEST LEKCE 5  ___/55 Jméno a příjmení: 

1. Poslouchejte a odpovězte:              __/4 

Kolik let je tatínkovi?  ………………………………………………………………………………….. 

Jaká je maminka?  ………………………………………………………………………………….. 

Co dělá David?  ………………………………………………………………………………….. 

Kdo je Nana?   ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Doplňte do tabulky názvy členů rodiny:            __/5 

  

otec   

 babička 

 sestra 

strýc  

bratranec  

 

3. Napište antonyma:                __/5 

bohatý – ……………………………………………… 

pracovitý – ……………………………………………… 

tolerantní – ……………………………………………… 

mladý – ……………………………………………… 

tlustý – ……………………………………………… 

 

4. Dělejte 4. pád:                __/5 

Mám …………………………………………………………………………. (starší bratr).  

Mám …………………………………………………………………………. (líná kočka). 

Mám …………………………………………………………………………. (veselá sestřenice). 

Mám …………………………………………………………………………. (hodný dědeček). 

Mám …………………………………………………………………………. (přísný otec). 
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5. Napište názvy profesí:               __/10 

   
 

 

     

  
 

  

     

 

6. Co dělají? Doplňte:               __/6 

 

obsluhuje  léčí  šije  prodává  řídí  učí 

 

Doktor …………………..…………………. pacienty. 

Učitel …………………..…………………. děti. 

Číšník …………………..…………………. hosty. 

Prodavačka …………………..……………… v obchodě. 

Manažer …………………..…………………. firmu. 

Krejčí …………………..…………………. oblečení.  

 

7. Napište slova v 6. pádu. Použijte předložku V nebo NA:         __/8 

 

nemocnice ……………………………………………  letiště  …………………………………………… 

pošta  ……………………………………………  autoservis …………………………………………… 

supermarket ……………………………………………  nádraží …………………………………………… 

park  ……………………………………………  kavárna …………………………………………… 

 

7. Čtěte a vyberte ANO, nebo NE:             __/4 

Adam:    Lucie, co chceš dělat, až skončíš školu?  

Lucie:    Chci být manažerka. Chci pracovat ve městě a řídit velikou firmu. A ty? 

Adam:    Já chci být učitel. Chci učit dějepis a angličtinu. 

Lucie:    To je super, a co chce dělat Kamil? 

Adam:    Kamil chce pracovat v luxusním módním domě. Chce být krejčí a šít moderní oblečení.  

 

Lucie chce být kadeřnice.    ANO/NE 

Adam chce učit matematiku a tělocvik.  ANO/NE 

Kamil chce šít oblečení.    ANO/NE 

Lucie chce pracovat ve městě.   ANO/NE 
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8. Napište 8 vět o rodině na obrázku:             __/8 

Jak se jmenujou? Odkud jsou? Kolik je jim let? Co dělají? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Poslech – řešení pro U 

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a odpovězte: 

To je moje rodina. Můj tatínek se jmenuje Emil jako já. Je mu 53 let a je architekt. Je vysoký a 

moc hodný. Moje maminka se jmenuje Imelda a je jí 48 let. Je lékařka. Moje maminka je moc 

chytrá a veselá. Nemám bratra ani sestru. Můj bratranec se jmenuje David a je mu 17 let. Je 

student a fotbalista jako já. Moje sestřenice Nana studuje na univerzitě, je jí 24 let. Je moc 

hezká. 


