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TEST LEKCE 8  ___/65 Jméno a příjmení: 

1. Poslouchejte a napište čísla:                __/8 

a. ………………………………. 

b. ………………………………. 

c. ………………………………. 

d. ………………………………. 

e. ………………………………. 

f. ………………………………. 

g. ………………………………. 

h. ………………………………. 

 

2. Co dělal Christian včera? Doplňte tvar minulého času:          __/10 

  
   

     

     

     

 

3. Doplňte VÍŠ, nebo ZNÁŠ:                __/5 

…………………………………….. tu sympatickou holku? 

…………………………………….. kolik je hodin? 

…………………………………….. kdy začíná matematika? 

…………………………………….. nějaký dobrý seriál? 

…………………………………….. jak se jmenuje ten muž? 

 

4. Dejte slovesa do minulého času: Například: píšu → psal jsem         __/10 

hraje …………………………………………………  pracujeme ………………………………………………… 

spíte …………………………………………………  čekáš  ………………………………………………… 

plavou …………………………………………………  pomáhají ………………………………………………… 

jedu  …………………………………………………  nakupuješ ………………………………………………… 

čtou …………………………………………………  jdeme  ………………………………………………… 
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5. Napište věty v minulém čase. Co dělali?              __/8 

V sobotu ráno spím dlouho. 

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

Každý večer se díváme na film. 

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

Hraju počítačové hry každé odpoledne. 

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

Učím se na test z matematiky. 

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

 

6. Dejte věty do záporného tvaru:   Například: Často sportuju. → Nikdy nesportuju.    __/5 

Někdy chodím do kina. ………………………………………………………………………………………………… 

Venku někdo je.  ………………………………………………………………………………………………… 

Ta učebnice tady někde je. ………………………………………………………………………………………………… 

Něco jsem koupil.  ………………………………………………………………………………………………… 

Někoho jsem viděl.  ………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Čtěte a odpovězte:                  __/5 

VÁCLAV HAVEL 

 

Václav Havel se narodil v roce 1936. Byl to dramatik, esejista, disident, kritik komunistického 

režimu a také první prezident České republiky. Byl ze známé pražské intelektuální rodiny. Jeho 

otec byl podnikatel a matka výtvarnice a módní návrhářka. Václav Havel si kvůli politickým 

problémům nemohl vybrat střední školu a vyučil se chemikem. V roce 1955 vydal první literární 

text v časopise Květen. Od 60. let ostře kritizoval komunistický režim a za svou kritiku byl 

několikrát zavřený do vězení. Václav Havel se stal přední postavou českého disentu a v roce 

1989 během Sametové revoluce promluvil na Václavském náměstí k občanům a později v roce 

1993 se stal prvním českým prezidentem.  

 

1. Kdy se narodil Václav Havel?  ……………………………………………………………………………….. 

2. Co dělala jeho matka?   ……………………………………………………………………………….. 

3. Kdy se stal českým prezidentem? ……………………………………………………………………………….. 

4. Jaká revoluce byla v roce 1989?  ……………………………………………………………………………….. 
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8. Vyberte správná slova:                 __/6 

V Anglii mluví anglicky/anglický/anglické. 

Auto z Německa je německy/německý/německé. 

Víno z Francie je francouzsky/francouzský/francouzské. 

V Číně mluví čínsky/čínský/čínské. 

Muž z Vietnamu je Vietnamec/Vietnamka/vietnamština. 

Žena z Ruska je Rus/Ruska/ruština. 

 

9. Napište 10 vět o tom, co jste dělal/a minulý týden:            __/8 

Co jste dělal/a v pondělí, v úterý, ve středu, o víkendu…?  

Co jste dělal/a ráno, dopoledne, odpoledne, večer…?  

Kam jste šel/šla?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a napište čísla:  

a. 2021 

b. 1946 

c. 1864 

d. 8639 

e. 4535 

f. 1417 

g. 9781 

h. 1382 

i. 6198 

5. Napište věty v minulém čase. Co dělali? 

1 bod za tvar minulého času, 1 bod za slovosled. 


