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TEST LEKCE 6  ___/60 Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a napište datum. Například: prvního června → 1. 6.          __/5 

 
1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

 
2. Napište, co děláte rád/a a co nerad/a: Například: → Rád studuju češtinu. __/10 

 

    
 

     

     

     

 

3. Odpovězte na otázky:                 __/4 

Jaký sport děláte? ………………………………………………………………………………………………………………. 

Na co se díváte? …………………………………………………………………………………………………………………. 

Co posloucháte? …………………………………………………………………………………………………………………. 

Jak často čtete? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Doplňte slovesa JÍT/JET, nebo CHODIT/JEZDIT:            __/7 

Do školy (já) ………………………………………… každý den metrem, ale dnes (já) …………………… pěšky.  

Dvakrát za týden (my) …………………… do sauny.  

V 8 hodin (on) …………………… na film.  

Jak často (ty) …………………… tancovat do klubu?  

Nikdy (oni) …………………… pěšky, vždycky (oni) …………………… tramvají.  

 

5. Doplňte SE nebo SI na správné místo:               __/4 

Christian  dívá  na seriál. 

Ráno   čistím  zuby. 

Každý   den  Káťa  sprchuje.  . 

V šatně  musíme  přezouvat. 
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6. Doplňte dialog:                  __/5 
 

nemůžu  zatím  nechceš  čas  kolik 
 

Emil:   Ahoj, Christiane. ……………………………… jít zítra hrát volejbal? 

Christian:  Ahoj. Chtěl bych, ale nemám ………………………………. Co ve středu? 

Emil:   Ve středu ………………………………, musím se učit na test. Můžu ve čtvrtek. 

Christian:  V ……………………………… hodin? 

Emil:   Máš čas ve 3 odpoledne? 

Christian:  Ano, mám. Tak ………………………………! 

Emil:   Ahoj! 

 

6. Doplňte měsíce:                  __/7 

1 leden 7  

2  8 srpen 

3 březen 9  

4  10  

5  11 listopad 

6 červen 12  

 

7. Jaké je počasí?                   __/5 

  
 

 

 

     

 

8. Čtěte a vyberte ANO, nebo NE:                 __/5 

Anne ráda běhá a plave. Raději běhá v lese než na hřišti a nerada plave v řece. Dvakrát týdně 

chodí běhat s kamarádkami do Stromovky a jedenkrát týdně chodí plavat do bazénu v Podolí. 

Taky často čte knihy o cestování nebo poslouchá cestovatelské podcasty.  

 
Martin nerad sportuje a málokdy se na sport dívá. Raději chodí do kina, ale nemá rád multiplexy. 

Občas hraje na kytaru a zpívá. Každý den poslouchá hudbu, má rád všechny žánry, ale teď má 

nejraději rap. 

 

Anne ráda běhá na hřišti.   ANO/NE     

Martin se rád dívá na hokej.   ANO/NE    

Anne poslouchá podcasty o cestování. ANO/NE 

Martin rád poslouchá hudbu.   ANO/NE  
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9. Napište 8 vět o tom, co děláte celý den (od rána do večera):           __/8 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte datum slovy dvakrát pomalu. S píšou jenom datum jenom číslicí. 

 

1. Poslouchejte a napište datum. Například: prvního června → 1. 6. 

12. 2.  dvanáctého února 

31. 4.  třicátého prvního dubna 

26. 11. dvacátého šestého listopadu 

18. 7.  osmnáctého července 

9. 9.  devátého září 

 


