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TEST LEKCE 12  ___/65 Jméno a příjmení: 

 

1. Poslouchejte a odpovězte na otázky:              __/6 

1. Kde se nachází Keňa?   …………………………………………………………………………………. 

2. Kolik má obyvatel?   …………………………………………………………………………………. 

3. Jaké barvy má vlajka?   …………………………………………………………………………………. 

4. Kolik metrů má nejvyšší vodopád? …………………………………………………………………………………. 

5. Má Keňa moře?    …………………………………………………………………………………. 

6. Kolik metrů má nejvyšší hora?  …………………………………………………………………………………. 

7. Je Nairobi menší než Praha?  …………………………………………………………………………………. 

 
2. Co je to?                 __/10 

  
 

 
 

     

  
   

     

 

3. Doplňte světové strany:                __/4 

 

 

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

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

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

4. ........................................... 
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4. Doplňte slova do vět:                 __/9 

úřední  vlajka   prezident  dělí se   se nachází 

 město  vznikla   obyvatel   sousedí 

 

Česká republika ...................................... ve střední Evropě.  

...................................... na 14 krajů. ...................................... na západě s Německem, 

na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem.  

Česká republika ...................................... 1. ledna 1993.  

Hlavou státu je ......................................  

Česká republika má 10,5 milionů  .....................................  

Hlavní ...................................... je Praha  

...................................... jazyk je čeština.  

Česká ...................................... má tři barvy: modrou, červenou a bílou.  

 

5. Co to je? Spojte:                  __/6 

1. Krkonoše      a. největší řeka 

2. Vltava      b. nejvyšší hora 

3. Lipno      c. pohoří 

4. Český Krumlov     d. nejdelší řeka 

5. Labe      e. přehrada 

6. Sněžka      f. město 

 

6. Doplňte 3. stupeň přídavného jména:              __/6 

1. (hluboká) ........................................................... propast v ČR je Macocha. 

2. (velký) ......................................................... rybník v ČR je Rožmberk. 

3. (zajímavé) ................................................. jeskyně jsou v Moravském Krasu. 

4. (krásná) .............................................. jezera jsou na Šumavě. 

5. (dlouhá) ................................................ řeka na světě je Amazonka.  

6. (vysoký) ................................................... hora na světě je Mount Everest. 

 

7. Spojte české výrobky s místem:               __/7 

1. Jižní Morava   a. sklo 

2. Karlovy Vary   b. auto Škoda 

3. Plzeň    c. víno 

4. Mladá Boleslav   d. boty Baťa    

5. Zlín     e. pivo 
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8. Čtěte a odpovězte na otázky:                __/5 

Tony:  Co jsi dělala o prázdninách? 

Mia:  Byla jsem s babičkou u moře v Itálii. Navštívily jsme ale taky nějaká města. 

Tony: A jaká? Byly jste v Milaně? 

Mia:  V Milaně jsme nebyly, ale jely jsme na výlet do Florencie i do Říma.  

Tony: A co jste tam viděly?  

Mia:  Chodily jsme do galerií, ve Florencii je jich fakt hodně! 

Tony: Taky bych chtěl někdy jet do Itálie, radši bych ale viděl Benátky.  

Mia:  Tam bych taky někdy chtěla. A co jsi dělal o prázdninách ty?  

Tony: Já jsem jel s rodiči na výlet po České republice a na Slovensko, chodili jsme po horách a  

spali jsme venku nebo v autě. Bylo to dobrodružství! 

Mia:  To zní skvěle, ale já bych se spát venku bála, protože tam jsou divoká zvířata a taky je  

mi tam zima. 

Tony: V Česku ti nic nehrozí. Na Slovensku jsou sice medvědi, ale tam jsme spali v autě. 

 

1. Kam jela o prázdninách Mia a s kým? ............................................................................ 

2. Jaká města navštívily? ................................................................................................ 

3. Jaké země navštívil o prázdninách Tony a s kým? ........................................................... 

4. Kde spali? ................................................................................................................. 

5. Proč se Mia bojí spát venku? ........................................................................................ 

 

9. Napište 10–15 vět o své zemi:             __/12 

Kde se nachází? 

Kdy vznikla? 

Kolik má obyvatel? 

Jakou má vlajku, jazyk, hlavní město? 

Jaká je tam příroda? 

Jaké jsou tam památky? 

Co se tam vyrábí? 

Co je zajímavé navštívit? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

U čte text dvakrát pomalu. 

 

1. Poslouchejte a vyberte ANO nebo ne: 

 

Keňa se nachází ve východní Africe. Sousedí na západě s Ugandou, na jihu s Tanzanií a na severu 

s Etiopií a Somálskem. Keňa vznikla 12. prosince 1963. Je to republika a hlavou státu je 

prezident. Keňa má 50 milionů obyvatel. Keňská měna je keňský šilink. Úřední jazyk je angličtina 

a svahilština. Keňská vlajka má 4 barvy: černou, červenou, zelenou a bílou. Keňa je v Africké 

unii. Nejdelší řeka v Keni se jmenuje Tana a největší jezero je Viktoriino. Nejvyšší vodopád se 

jmenuje Gura a má 273 metrů. Keňa má na východě moře. Nejvyšší hora se jmenuje Mount 

Kenya a má 5199 metrů. Hlavní město Keni je Nairobi. Je to větší město než Praha, má asi 4 

miliony obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


