
Vstupní test  
NEW Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt 
lekce 11 – 20, úroveň A2 
 
1. Pracuju ___ sedmi ___ tří. 
a) ze – do b) od – na c) od – do 
 
2.Nemůžu žít ___ internetu! 
a) uprostřed b) bez c) do 
 
3. Když vařím polévku, potřebuju trochu ___ . 
a) zeleninu b) zelenina c) zeleniny 
 
4. Do kávy si dávám hodně ___ . 
a) cukr b) cukru c) cukrem 
 
5. Pavla je kamarádka ___ 
a) Michal a Alena b) Michala a Alenu c) Michala a Aleny 
 
6. ___ polévku. Je hotová. Můžeme jíst! 
a) Uvařila jsem       b) Vařila jsem c) Vařím 
 
7. Když děti ___ oběd, šly si hrát. 
a) jedly b) snědly c) jedí 
 
8. Až ___ ten e-mail, můžeme jít domů. 
a) píšu b) napíšu c) budu psát 
 
9. Co budeš dělat zítra? – Celý den ____. 
a) uklidím b) uklízím  c) budu uklízet 
 
10. Půjdeme večer do kina, ___ budeme doma? 
a) nebo  b) ale c) a taky 
 
11. Prosím vás, jak se jde k divadlu? – Jděte ___ a pak zahněte ___. 
a) rovně – nahoru  b) doleva – rovně c) rovně – doleva 
 
12. Tomáš v úterý ___ do Varšavy, zpátky přijede příští víkend. 
a) odjel b) odešel c) přišel 
 
13. Je tady paní Skálová? – Ne, ještě není. ___ asi za patnáct minut. 
a) Odejde b) Přijde c) Přišla 
 
14. Robert ___ na kopec a díval se dolů na město. 
a) přešel b) sešel c) vyšel 
 
15. Každé léto ___ na dovolenou do Itálie. 
a)  jdu b) jezdím c) chodím 
 
16. Promiň, nemám čas, spěchám ___ koncert. 
a) na b) v c) do 
 
17. ___ jsem šel na vysokou školu. 
a) 2005 b) Rok 2005 c) V roce 2005 
 
18. Mluvili jsme o ___? 
a) politika b) politiku c) politice 
 
19. O ___ píšou noviny? – O sportu. 
a) kom b) čem c) koho 
 



20. Mluvíme o Romanovi. Mluvíme o ___ . 
a) něm  b) ní c) něho 
 
21. Chtěli ___ jet na cestu kolem světa? 
a) byste b) bys c) bych 
 
22. Jel ___ na dovolenou, ale nemá peníze. 
a) bych b) by  c) byste 
 
23. ___ měl mobil, zavolal bych ti.  
a) Abych b) Kdybych c) Bych 
 
24. Mám o tři kila víc. Co mám dělat? – ___ chodit cvičit. 
a) Musela bys b) Měla bys c) Chtěla bys 
 
25. Člověk, který chce všechno vědět, je ___.  
a) líný b) zdvořilý c) zvědavý 
 
26.Petra je ___ než její sestra. 
a) stará b) starší c) nejstarší 
 
27. Jana je velká ___ já. 
a) jako b) než c) ze všech 
 
28. Mount Everest je ___ hora na světě. 
a) nejvyšší b) nejhorší c) nejmenší 
 
29. Lukáš dneska vypadá ___. 
a) smutně b) tiše c) hlasitě 
 
30.  V České republice v létě ___.  
a) neprší b) nesněží c) není bouřka 
 
31. Eva pomohla ___ s testem z angličtiny. 
a) Filipa b) Filip c) Filipovi 
 
32. Lenka ___ matematice. 
a) vysvětluje b) rozumí c) volá 
 
33. ___ klientovi, že jsem přišel pozdě na schůzku. 
a) Omluvil jsem b) Omluvil jsem si c) Omluvil jsem se 
 
34. Půjčím ____ na léto ______. 
a) kamarádku – chatu  b) kamarádce – chatě c) kamarádce – chatu 
 
35. Můžu mluvit s panem Nývltem? – Bohužel tady momentálně není, chcete nechat ___. 
a) vzkaz b) obsazeno c) omyl  
 
36. Muži nenosí ___. 
a) oblek b) sukni c) košili 
 
37. ___ často telefonujete? – Mamince a tatínkovi. 
a) Čemu b) Komu c) Koho 
 
38. ___ ta zelenina? – Ano, je moc dobrá. 
a) Chutná ti b) Líbí se ti c) Máš rád 
 
39. ___ nemoci bylo v papírnictví včera zavřeno.  
a) Kvůli  b) Proti c) Díky 
 
40. Stanice tramvaje je proti ___ . 
a) pošty b) poštu c) poště 
 



41. Myju ___ ruce mýdlem. 
a) se b) si c) - 
 
42. Krájím maso ___  
a) nožem b) lžičkou c) vidličkou 
 
43. Auto stojí před ___  
a) divadla b) divadle c) divadlem 
 
44. Víš, že Adam ___ s Alicí? Včera jsem je spolu viděl v kavárně. 
a) se rozešel b) se rozvedl c) chodí 
 
45. Včera ___ s moc sympatickou rodinou. 
a) seznámili jsme b) jsme se seznámili c) seznámili jsme se 
 
46. Kam dáme ten stůl? Pod ___ ?  
a) okno b) oknu c) oknem 
 
47. Stůl je pod ___ .  
a) okno b) oknu c) oknem 
 
48. ____ pojedete na výlet? – Vlakem. 
a) S kým b) S čím c) Čím  
 
49. Jsi unavená? Tak chvíli ___ ! 
a) odpočíváš b) odpočívejte c) odpočívej 
 
50. ___, pojď sem! 
a) Petře b) Petr c) Petrovi 
 


