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TEST LEKCE 7  ___/65 Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a odpovězte:                __/4 

 

Co si dají k pití?   ………………………………………………………………………………. 

S čím si dá Káťa řízek?  ………………………………………………………………………………. 

Platí dohromady nebo zvlášť? ………………………………………………………………………………. 

Kolik platí Christian?   ………………………………………………………………………………. 

 

2. Co je to? Napište:               __/10 

  

     

     

     

     

 

2. Napište ke každé kategorii 4 slova:             __/8 

OVOCE ZELENINA PITÍ MASO 

 

 

 

 

   

 

3. Udělejte přídavné jméno. Například: salám → salámová pizza            __/5 

malina – ........................................................... zmrzlina 

čokoláda – ........................................................... dort 

mléko – ........................................................... čokoláda. 

zelenina – ........................................................... polévka 

brambora – ........................................................... salát 

 

 

 



2 

4. Doplňte slovesa JÍST nebo PÍT ve správném tvaru:            __/5 

Ráno (já) ..................................chléb s máslem a marmeládou.  

Ema a Eva jsou v restauraci, ................................ polévku a ................................ džus.  

(ty) ............................... salámovou pizzu? 

(já – zápor) ................................... mléko, protože mám alergii na laktózu. 

 

5. Napište slova v 7. pádě:                __/6 

Mám rád toust se (salám) ………………………………………………………………… 

Jíš hovězí s (rýže) …………………………………………………………………? 

Ilona nejí pizzu se (šunka) ………………………………………………………………… 

Mám rád kávu s (mléko) ………………………………………………………………… 

Dám si kebab s (hranolky) ………………………………………………………………… 

Obědváme kuře s (brambory) ………………………………………………………………… 

 

6. Doplňte slova do dialogu:                __/6 

děkuju  hotově  jídlu  něco  dáte  zvlášť 

 
Číšník:  Dobrý den, co si …………………………… k pití? 

Emil:   Dám si citronovou limonádu. 

Tatínek:  Já si dám pivo. 

Číšník:  Prosím. Co si dáte k ……………………………? 

Tatínek: Já si dám řízek a brambory. 

Emil:   Pizzu se sýrem. 

Číšník:  Ještě ……………………………? 

Tatínek:  Ne, zaplatíme. 

Číšník:  Dohromady nebo ……………………………? 

Tatínek:  Dohromady. Můžu platit kartou? 

Číšník:  Bohužel jen ……………………………. Je to 287 korun. 

Tatínek:  Tři sta.  

Číšník:  ……………………………. Na shledanou. 

Tatínek a Emil: Na shledanou. 

 

7. Co je to? Napište:                 __/4 
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8. Napište slova v závorce ve 2. pádě:               __/5 

hrnek (mouka)  ……………………………………………… 

sklenice (mléko)  ……………………………………………… 

lžička (med)  ……………………………………………… 

20 dkg (šunka) ……………………………………………… 

100 g (cukr)  ……………………………………………… 

 

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

 

TRADIČNÍ FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ 

 
Francouzi často jedí čerstvé ryby a mořské plody, ale taky hodně zeleniny, sýrů, masa a různých 

druhů pečiva, například tradiční bagety. Hlavní jídlo během dne je večeře, která obvykle trvá 

dlouho, protože má tři chody: předkrm, hlavní jídlo a dezert. Typický nápoj je víno. Francouzské 

národní jídlo je pot-au-feu, to je silný vývar ze dvou druhů masa, zeleniny a vnitřností nebo 

kostí. Francouzi také milují sladká jídla, hlavně croissanty, palačinky (crêpes) nebo čokoládové 

rolky (pain au chocolat).   

 

Francouzi často jedí knedlíky.  ANO/NE 

Večeře má obvykle tři chody.  ANO/NE 

Francouzské národní jídlo je Pho.  ANO/NE 

Francouzi rádi jedí palačinky.  ANO/NE 

 

 

10. Napište 8 vět o tom, co jíte a pijete:              __/8 

 

Co snídáte, obědváte, večeříte? Co vám chutná? Co vám nechutná? Co nemůžete jíst? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte dialog dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a odpovězte: 

Číšník:  Dobrý den. Co se dáte k pití? 

Káťa:   Dám si kolu. 

Christian:  Já taky. 

Číšník:  Prosím. A Co si dáte k jídlu? 

Christian:  Kuře a brambory. 

Káťa:  Já si dám řízek a hranolky. 

Číšník:  A ještě něco? 

Christian:  Ne, to je všechno. Zaplatíme. 

Číšník:  Dohromady? 

Káťa:   Ne, zvlášť. 

Číšník:  Kola a kuře a brambory, to je 148 korun. 

Christian:  Sto padesát. 

Číšník:  Kola a řízek a hranolky, to je 156 korun. 

Káťa:   Sto šedesát. 

Číšník:  Děkuju. Na shledanou. 

Káťa a Christian: Na shledanou. 


