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Souhrnný test 1 – 15         ................................./ze 100 bodů 
 
 
1. Doplňte mít rád nebo rád.           10 bodů 

1. (my) ………............……………...… cestujeme. 

2. Irena ………...……..........……....……...... tenis. 

3. Jan ………........…..……...………… hraje tenis. 

4. (ty)…………..…...……………..……...… vaříš ? 

5. (já) ………………..….……………..... piju kávu. 

6. (vy) ……….…………...….….……….. brokolici? 

7. (oni) ……….......................……………… uklízí. 

8. (já) ……..............…….….……...… irskou kávu. 

9. Lucie ………...………..........……….…….… čte. 

10. Daniel ………...…....….….….....….. detektivky. 

 

2. Doplňte slovesa znát, vědět a umět.                                                                             10 bodů

1. ……………………………………...… italsky. 

2. ………………………………………… plavat. 

3. ………………………………….., kde je pošta. 

4. …………………………………… vašeho šéfa. 

5. ………………………….……, kdy máš rande!  

6. ………………………...…… dobře New York. 

7. …………………...............……, kdo je ten pán. 

8. …..……………………………...…… hrát karty. 

9. ..….…………………………… tvoji kamarádku. 

10. ……………………………………….… česky. 

 

3. Napište správné formy slov v závorce.                                                                                  10 bodů 

1. Koupil jsem dva (jogurt) ............................................ 

2. Chceš jedno jablko nebo dvě (jablko)? ................................................... 

3. Nejezdím (auto) ............................................, protože to není ekologické.  

4. Půjdeš zítra do (škola) ............................................ ?  

5. Chtěl bych (vanilková zmrzlina a káva) ........................................................ 

6. Mám dvě (dcera) .................................................... 

7. Pojedeme tramvají nebo (metro) ............................................? 

8. Studoval jsem v (Německo) ............................................ 

9. Taky jdeš v pátek na (diskotéka) ............................................ ?  

10. Byl jsem v (Itálie) ............................................ 
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4. Kurt píše dopis kamarádovi. Doplňte do dopisu vhodné prepozice.    15 bodů 
 

Ahoj, Hansi, 

jak se máš? Já se mám dobře, ale měl jsem problémy s bytem. Můj starý byt byl moc drahý a taky byl 

................ hospody. V létě tam byla každý večer diskotéka a já jsem nemohl spát, protože tam byl strašný hluk. Musel 

jsem nějaký čas bydlet ................ kamaráda ze školy. Teď mám nový byt a jsem spokojený. .................. bytu je velký 

park a taky obchod. A hlavně tady není diskotéka! 

V létě chci cestovat. V červenci pojedu ................. Moravu. Moje kamarádka Jana tam má starou tetu a její 

rodinu. ................. Moravy pojedu na Slovensko. Budu tam bydlet ................. malém penzionu blízko Bratislavy. Pak 

chci jet na týden ................. moři  ................ Španělska. Budu bydlet ................. kolegyně z naší firmy. Je Španělka a 

má krásný byt ................. moře. Moc rád plavu ................. moři! A ................. srpnu asi pojedu ................. USA. Ale to 

ještě musím naplánovat, koupit letenky a rezervovat ubytování.  

................. podzim musíš přijet ................. Prahy. Těším se!  

Měj se hezky. Kurt  

                                    

5. Slovesa z tabulky zařaďte do párů (imperfektivní/perfektivní).      10 bodů 

 

sníst      ztratit                 kupovat           zaplatit         koupit           udělat                uklidit                                    

opravit               dělat            platit        přečíst                jíst         dostat              uklízet 

ztrácet         napsat             číst           dostávat          psát                opravovat 

 

1. .................................../..................................... 

2. .................................../..................................... 

3. .................................../..................................... 

4. .................................../..................................... 

5. .................................../..................................... 

 

6. .................................../..................................... 

7. .................................../..................................... 

8. .................................../..................................... 

9. .................................../..................................... 

10. .................................../.....................................

 
6. Dejte slovesa do budoucího času.         15 bodů 

 
Zuzana plánuje víkend 

 
Zuzana Rychtářová plánuje víkend:  

„(být) ............................................. to takový normální, ale hezký víkend," říká. "V sobotu ráno (jít)  

............................................. s kamarádkou plavat do bazénu a (plavat) ............................................ asi dvě hodiny. 

Pak (jít) ............................................. do restaurace, ale (dát si) ............................................. jenom lehký oběd. 

Odpoledne (jít) ............................................. do centra a (koupit) ............................................. nějakou kosmetiku. V 

neděli (spát) ............................................. minimálně do deseti hodin. Pak (uklízet) ............................................. a 

(mýt) ............................................. okna. Až (umýt) ............................................. okna a (uklidit) 

............................................., (jet) .............................................na oběd s přítelem a pak na výlet. Večer (uvařit) 

............................... něco dobrého  a (dívat se) ......................................... na televizi.“  
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7. Používejte slovesa jít a jet s prefixy (například přijít, přijet...)     10 bodů 

1. Když jsme šli na výlet,  ...............................  jsme dvakrát most. 

2. Když jsme .......................... na horu, byli jsme unavení. 

3. Na silnici byl strom. Museli jsme ho ............................... 

4. Když jsem přijel domů, ............................. jsem s autem do garáže. 

5. Když jsme ................................ z kina, byla už tma. 

6. .......................... jsem celé město, ale nenašel jsem knihovnu. 

7. Poprvé v životě jsem ............................. do České republiky v roce 1999. 

8. Kamarádka tady není.  ................................. do Francie. 

9. Kde je kolega? – Nevím, není tady. Asi ............................ na oběd.  

10. Nevíte, kdy ................................ vlak? 

 
 
8. Doplňte slovesa chodit – jít, jezdit – jet.        10 bodů 

1. Dneska večer (já) ........................................ domů z práce pěšky.         

2. To je Pavel! Kam .................................. ? – Domů.         

3. Marie často .................................... na diskotéky.  

4. Obvykle (my) ........................................  na dovolenou do Francie.      

5. Teď (vy) ........................................  do školy?    

6. Alice každý rok ........................................  do Londýna. 

7. Adam ........................................  na koncert. 

8. Kam Denisa ........................................ každý týden? 

9. David nerad ........................................ autem. 

10. Kdy obvykle (ty) ........................................  na hory? 
 
 
 
9. Používejte formy kondicionálu. Doplňte první nebo druhou část věty.   10 bodů 

 
..........................................................................................................................................., ale neumím lyžovat. 
 
..................................................................................................................................., studoval bych španělštinu. 
 
Kdyby měl kamarád narozeniny, .......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................................................., snědl bych všechno. 
 
..............................................................................................................................................., ale nemám talent. 
 
Kdybych neuměl plavat, ........................................................................................................................................ 
 
.........................................................................................................................................................., ale nemůžu. 
 
Kdybych bydlel v Austrálii, ..................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................, ale musím. 
 
..................................................................................................................................................., protestoval bych


