
1 

TEST LEKCE 10  ___/75 Jméno a příjmení: 

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

1. Hanka v sobotu nebude číst.   ANO/NE 

2. Hanka půjde večer do klubu.   ANO/NE 

3. V neděli bude u babičky na zahradě.  ANO/NE 

4. David pojede autobusem na výlet.  ANO/NE 

5. David půjde 12 kilometrů.   ANO/NE 

6. V neděli bude sportovat.    ANO/NE 

 

2. Co je to?                 __/10 

 
  

 
 

     

    
 

     

 

2. Popište místnosti v domě:                 __/4 

 

 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 
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3. Doplňte správné slovo:                __/3 

………………………… je místo za domem, kde odpočíváme a grilujeme. Jsou tam stromy a květiny. 

………………………… je místnost, která je dole pod domem. 

………………………………………………………… je místnost, kde si hrajou a spí děti. 

 

4. Dejte slovesa do budoucího času: Například: píše → bude psát         __/10 

jdeme  ………………………………………………. čekají  ………………………………………………. 

spíš  ………………………………………………. letím  ………………………………………………. 

plave  ………………………………………………. jedeš  ………………………………………………. 

čtou  ………………………………………………. lyžuju  ………………………………………………. 

nakupujete ………………………………………………. máte  ………………………………………………. 

 

 

5. Kam jdeš? Doplňte správnou předložku (DO, NA, K):          __/12 

 

………………. koncert 

………………. řece 

………………. doktorovi 

………………. Itálie 

………………. kurz 

………………. centra 

………………. Brna 

………………. oběd 

………………. babičce 

………………. muzea 

………………. nádraží 

………………. kamarádovi 

 

6. Dejte slovesa do podmiňovacího způsobu: Například: píšu → psal bych         __/7 

spíme  ………………………………………………. lyžujou ………………………………………………. 

hraješ  ………………………………………………. poslouchá ………………………………………………. 

nakupujete ………………………………………………. čekám  ………………………………………………. 

chodím ………………………………………………. 

 

7. Odpovězte celou větou:                __/8 

Co byste dělal/a, kdyby venku pršelo? 

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

Co byste dělal/a, kdybyste vyhrál/a milion korun? 

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

Co byste dělal/a, kdybyste byl/a nemocný/á? 

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

Co byste dělal/a, kdyby nebyla dneska škola? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Čtěte a odpovězte:                 __/5 

 

Martin: 

Bydlím s rodiči v činžovním domě v bytě 3+1. Pokoj sdílím se svým mladším bratrem. Pod oknem 

máme dva psací stoly, kde píšeme domácí úkoly. Na mém stole máme i počítač, kde občas 

hrajeme hry. Vpravo vedle stolů mám postel já a vlevo můj bratr. V pokoji je dřevěná podlaha 

a mezi postelemi máme velký barevný koberec. Na stěnách visí rodinné fotografie a plakáty. 

Taky máme v pokoji spoustu kytek, moje maminka miluje květiny. Vedle dveří je naše společná 

skříň s oblečením a vedle skříně křeslo a malá knihovna.  

 

1. S kým bydlí Martin? 

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

2. Co má Martin na stole? 

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

3. Kde má postel jeho bratr? 

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

4. Proč mají v pokoji hodně květin? 

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

5. Kde je křeslo? 

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

 

9. Napište 10 vět o tom, co budete dělat příští týden:          __/10 

Co budete dělat dnes odpoledne a večer, zítra, o víkendu…?  

Kam půjdete nebo pojedete? 

Kam nepůjdete a proč? 

Co nechcete dělat a proč? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a vyberte ANO nebo NE: 

Co budete dělat o víkendu? 

Hanka:  

O víkendu půjdu na procházku se psem, budu číst knihu a hrát na kytaru. V sobotu večer půjdu 

s kamarády do klubu a budeme poslouchat hudbu a tancovat. V neděli pojedeme s rodiči 

k babičce. Budeme grilovat na zahradě a povídat si. Večer budu hrát počítačové hry. 

David:  

V sobotu pojedeme s kamarády na výlet. Rádi chodíme na hory. Pojedeme vlakem a pak 

půjdeme na nějakou horu nebo kopec. Určitě půjdeme minimálně 20 kilometrů. Večer budu 

unavený a budu se dívat na film nebo seriál. A v neděli budu hrát fotbal. 

 


