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TEST LEKCE 11  __/75  Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a odpovězte:                 __/5 

1. Co je Hance?   ……………………………………………………………………………… 

2. Kolik měla teplotu?  ……………………………………………………………………………… 

3. Co ji bolí?    ……………………………………………………………………………… 

4. Jak často musí brát léky?  ……………………………………………………………………………… 

5. Kdy musí přijít na kontrolu? ……………………………………………………………………………… 

 

2. Co je to?                   __/5 
 

     

     

 

3. Jaký má problém?                 __/5 
 

 
 

   

     

 

4. Doplňte zájmena ve 3., nebo 4. pádu:              __/8 

Bolí ................ (vy) hlava?   Bolí ............... (ty) břicho? 

Je ................. (já) zima.   Je ................ (ona) špatně. 

Bolí ................. (oni) nohy.  Bolí ................. (já) koleno. 

Není ................. (on) dobře.  Není ................. (ty) špatně? 

 
5. Doplňte slova do dialogu:                __/7 

teplotu  recept  kontrolu brát      pojišťovnu  lékárně      bolí 

 

Lékař:  Dobrý den, co vám je? 

Petr:   Dobrý den, ......................... mě hlava a kašlu. 

Lékař:  Máte .........................? 

Petr:   Ano, mám 39,6. 

Lékař:  To je chřipka. Kupte si sirup v ......................... Musíte ......................... jednu  

lžičku ráno a jednu večer, vždy po jídle. Přijďte příští týden na ......................... 

Petr:   Dobře, děkuju a na shledanou.  

Lékař:  Jakou máte zdravotní .........................? 

Petr:   VZP. 

Lékař:  Tady je ......................... 
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6. Doplňte slova do tabulky:                __/9 

ruka  unavený  chřipku  průjem  zuby 

 nastydlý  alergii   kotník  nemocný 

MÁM… BOLÍ MĚ… JSEM… 

 

 

 

  

 

7. Napište části těla: __/10 

                                               

 

 

 

 

 

                      

 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

 

6. …………………………………………………. 

7. …………………………………………………. 

8. …………………………………………………. 

9. …………………………………………………. 

10. ………………………………………………….

 
8. Doplňte množné číslo:                 __/4 

jedna ruka – dvě ..........................  jedno oko – dvě ........................... 

jeden prst – dva ..........................  jedno koleno – dvě .......................... 

 
9. Doplňte sloveso ve správném tvaru:              __/4 

Zítra jedeme na výlet. ................................(ty – vzít) foťák? 

Babička .........................................(vzít si) včera prášek a bylo jí lépe.   

Lékař: .......................................(vy – brát) nějaké léky? 

(já – vzít si) .......................................svetr, je tam zima.  
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10. Vyberte správné sloveso:                __/5 

Včera jsem měl velký hlad. ..............................(jedl jsem / snědl jsem) čtyři banány.  

Včera ....................................... (četl jsem / přečetl jsem) knihu celé odpoledne.  

Petr ....................................... (vypil/pil) jednu kávu a šel domů. 

Každý den ........................................ (se díváme / se podíváme) na televizi.  

Ráno ........................................ (budu volat / zavolám) doktorovi a pak pojedu do ordinace. 

 

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

Sestra:  Ordinace doktorky Šimákové. Prosím? 

Marta:  Dobrý den, to je kožní? 

Sestra:  Ano, tady kožní, ordinace doktorky Šimákové. 

Marta:  Tady Marta Doležalová, chtěla bych se objednat na kontrolu.  

Sestra:  Počkejte, podívám se do diáře. Jaký máte problém?  

Marta:  Mám červenou vyrážku na rukách, nevím, co to je. 

Sestra:  Aha, to bude možná ekzém. Máte na něco alergii?  

Marta:  Ano, na kočky a křečky. Ale doma nemáme zvířata.  

Sestra:  Dobře, můžete přijít na kontrolu příští pondělí v sedm hodin ráno? Zkontrolujeme  

vám to a napíšeme vám nějaké léky.  

Marta:  Dobře, v pondělí ráno jsem u vás. 

Sestra:  Nezapomeňte si vzít kartičku zdravotní pojišťovny a občanku. 

Marta:  Dobře. Děkuju a na shledanou! 

Sestra:  Není zač, nashle! 

 

Marta volá do ordinace doktora Šimáka.    ANO/NE 

Marta má problém s vyrážkou.     ANO/NE 

Martu má ekzém na hlavě.       ANO/NE 

Marta má alergii na kočky a psy.      ANO/NE 

Sestra Martě nabízí termín v pondělí odpoledne.   ANO/NE 

 

12. Odpovězte:                   __/4 

Co musíš dělat, když jsi nemocný? 

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

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

Co nemůžeš dělat, když jsi nemocný/á? 

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

.................................................................................................................................... 
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13. Napište omluvenku do školy jako e-mail.             __/5 

Text musí mít:  

- oslovení 

- datum, kdy jste nebyl/a ve škole 

- důvod (zdravotní problém) 

- závěrečný pozdrav a podpis 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

 
1. Poslouchejte a odpovězte: 

Lékař:  Dobrý den, co vám je? 

Hanka:  Dobrý den. Mám kašel. 

Lékařka:  Máte teplotu? 

Hanka:  Ano, ráno jsem měla 38, 2.  

Lékařka:  Bolí vás něco? 

Hanka:  Ano, bolí mě hlava. 

Lékařka:  Otevřete ústa. 

Hanka:  Ááá. 

Lékařka:  To je angína. Dám vám antibiotika. Budete je brát dvakrát za den. 

Hanka:  Dobře. 

Lékař:  Jakou máte zdravotní pojišťovnu? 

Hanka:  ABC Zdraví. 

Lékař:  Tak tady je recept. Příští pátek musíte přijít na kontrolu. 

Hanka:  Děkuju. Nashledanou. 

Lékař:  Na shledanou. 

 


