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TEST LEKCE 9  ___/70 Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a vyberte ANO nebo NE:              __/6 

   

Kde se seznámila Tereza a Káťa? …………………………………………………………………………………………….. 

Jaké vlasy má Tereza?  …………………………………………………………………………………………….. 

Jak vypadá Tereza?   …………………………………………………………………………………………….. 

Jaká je Tereza?   …………………………………………………………………………………………….. 

Co často nosí?   …………………………………………………………………………………………….. 

Jaká je Tereza studentka?  …………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Co je to?                 __/10 

 

     

     

     

     

 

3. Napište, jaký je ten člověk (vlastnost):              __/7 

 

Člověk, který nechce nic dělat:  ………………………………………………………………… 

Člověk, který nechce nikomu nic dát: ………………………………………………………………… 

Člověk, který si myslí, že je nejlepší: ………………………………………………………………… 

Člověk, který říká pravdu:   ………………………………………………………………… 

Člověk, který nechce změnit svůj názor: ………………………………………………………………… 

Člověk, který je moc moderní:  ………………………………………………………………… 

Člověk, který mluví, a my se smějeme: ………………………………………………………………… 

 
4. Napište, jaká je to emoce:                __/5 

 

  
 

  

     



2 

5. Napište, co mají na sobě (4. pád), barvu + oblečení:            __/8 

 

                                      
 

Tomáš má na sobě .................................. Hana má na sobě .................................... 

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

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

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

 

6. Napište 1., nebo 4. pád:                 __/4 

Emil má na sobě ………………………………………………………………………….. (kalhoty a mikina). 

Líbí se mi ………………………………………………………………………….. (červená sukně). 

Christian často nosí ………………………………………………………………………….. (modrá kšiltovka). 

Líbí se ti ………………………………………………………………………….. (žlutá bunda)? 

 

7. Doplňte 2. stupeň přídavného jména:                 __/5 

Ty černé plavky jsou …………………………………………… (levný) než ty modré. 

Tenhle svetr je …………………………………………… (teplý) než ten tvůj. 

Můj bratr je …………………………………………… (vysoký) než já. 

Tyhle boty jsou …………………………………………… (zajímavý) než ty první. 

Ten mobil je …………………………………………… (dobrý) než ten starý. 

 

8. Spojte:                   __/5 

1. hodně 

2. špatný 

3. malý 

4. dobře 

5. mladý 

a. více 

b. horší 

c. menší 

d. lépe 

e. mladší 
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9. Doplňte slova ve 3. pádu:                __/5 

Valérie kupuje šálu (bratr) .................................  

Chci koupit pěkný svetr (maminka) .........................................  

Můj kamarád koupil rukavice (Simona) ................................... 

Sestra často pomáhá (tatínek) ....................................... na zahradě.  

Telefonuješ (učitelka) ...........................................? 

 
10. Čtěte a vyberte ANO nebo NE:                __/5 

David:  Chtěl bych koupit svetr svojí přítelkyni. V neděli má narozeniny.  

Alex:   Co třeba tenhle? Líbí se ti? 

David:  Ne, ten je moc velký, moje přítelkyně je malá a hubená.  

Alex:   A co tenhle? 

David:  Ten je lepší, ale chtěl bych nějaký černý, univerzálnější. 

Alex:   Hm, černý nevidím, ale co třeba tenhle šedý? Šedá barva se také hodí ke všemu. 

David:  To je pravda. A kolik stojí? Nemůžu utratit moc peněz. 

Alex:   Stojí 700 Kč. Je to v pohodě? 

David:  Mohl by být levnější, ale asi ho vezmu. Líbí se mi. 

Alex:   Super! Určitě bude mít úspěch! 

 

Davidova přítelkyně má v neděli svátek.   ANO/NE 

David jí chce koupit červený svetr.    ANO/NE 

Svetr stojí víc než pětistovku.    ANO/NE 

Alex si myslí, že šedá barva je také univerzální.   ANO/NE 

David svetr nakonec koupí.     ANO/NE 

 
11. Popište svého nejlepšího kamaráda / svou nejlepší kamarádku (10 vět).     __/10 

Jak se jmenuje?   Kolik mu/jí je? 

Jak vypadá?    Co obvykle nosí? 

Jaké má vlastnosti?   Kde jste se seznámili? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Učitel čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a vyberte ANO nebo NE: 

Káťa: 

Moje kamarádka Tereza je super. Seznámili jsme se ve škole a chodíme spolu často do kavárny 

a na badminton. Tereza má dlouhé hnědé vlasy a zelené oči. Je moc hezká. Je štíhlá a vysoká a 

je fakt hodně vtipná. Není vůbec namyšlená ani falešná. Naopak, je fakt hustá! Často nosí 

zajímavé oblečení. Třeba úzké kalhoty a barevné ponožky a žluté tričko a červenou mikinu. Má 

moc ráda tašky. Taky je hodně pracovitá, myslím, že je moc dobrá studentka. Ale hlavně s ní je 

legrace, je to moje nejlepší kamarádka. 


