Vstupní test k učebnici
NEW Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt
lekce 1 – 10, úroveň A1
1. ____ je Pierre? – Z Francie.
a) Jak

b) Co

c) Odkud

2. Alice, vy ___ z Polska ?
a) jseš

b) je

c) jste

3. Jogurt ___ 15 korun.
a) stojí

b) dělá

c) je

4. Mějte se hezky! – ___
a) Ty taky.

b) Vy taky.

c) Já taky.

5. Jak se máte? – ___
a) Mě taky.

b) Dobře. A vy?

c) Dobré.

6. ___ je ta polévka? – Dobrá.
a) Jak

b) Jaká

c) Jaký

7. Můj kolega je ___ .
a) mladý

b) mladá

c) mladé

8. To je ___ auto?
a) tvůj

b) tvoje

c) váš

9. ___ je ten čaj? – Můj.
a) Co

b) Čí

c) Jaký

10. ___ sýr je drahý.
a) Ten

b) To

c) Ta

11. ___ je příští lekce? – V pátek.
a) Kdo
b) Kdy

c) Co

12. Roman ___ anglicky.
a) nemluvím

b) nemluví

c) nemluvíte

13. V pátek musím ___ .
a) nakupovat

b) nakupuje

c) nakupuju

14. Irena ___ čte historické romány.
a) rádi
b) ráda

c) rád

15. V sedm ráno ___ chleba a sýr.
a) obědvám
b) večeřím

c) snídám

16. ___ je nemocnice? – V centru.
a) Kdo
b) Kde

c) Kdy

17. Nádraží je ___. Tři minuty odtud.
a) daleko.
b) blízko

c) pěšky

18. Škola není daleko. Můžete jít ___ .
a) pěšky
b) autobusem

c) tramvaj

19. Kde jsi? – Jsem ___ .
a) dům

c) doma

b) domů

20. Kdy se sejdeme? – ___ .
a) V osm

b) V divadle

c) Osm

21. Zaplatím. – ___
a) Dohromady nebo zvlášť?

b) Je tady volno?

c) Co si dáte?

22.Jím ___ .
a) polévka, rýže a maso

b) polévku, rýži a maso

c) polévku, rýže a maso

23. Mám rád ___ .
a) pít víno

b) piju víno

c) víno

24. Dám si guláš a pět knedlíků. Mám velký ___ .
a) strach
b) hlad

c) žízeň

25. Děkuju, ___ kávu. Dám si čaj.
a) nechtít
b) nechci

c) nechceš

26.Monika včera ___ do práce autobusem.
a) jedla
b) jela

c) šla

27. Filip a Lucie ___ v restauraci.
a) večeřel
b) večeřela

c) večeřeli

28. V neděli ___ plavat.
a) jsem chtěl jít

b) chtěl jsem jít

c) jít jsem chtěl

29. Já a bratr ___ klíč.
a) jsem hledal

b) jsme hledali

c) hledali jsme

30. Douglas je Angličan. Mluví ___.
a) angličtina
b) anglický

c) anglicky

31. Spíme v ___ .
a) ložnici

b) koupelně

c) obýváku

32. Naše ložnice je ___.
a) velká a světlá

b) velké a světlé

c) velký a světlý

33. Hledám ___ .
a) partnerka

b) partner

c) partnerku

34. ___ dobře Českou republiku?
a) Znáš
b) Umíš

c) Víš

35. ___ jsem nebyl v Portugalsku.
a) Někdy
b) Nikdy

c) Nikdo

36. Zítra ___ v práci a ___.
a) budu – budu pracovat

c) být – pracovat

b) budu být – pracovat

37. V pondělí ___ do práce autobusem, ale autem.
a) nejdu
b) nepojedu

c) nepůjdu

38. Dnes lyžujou. Zítra také ___ .
a) budu lyžovat
b) budou lyžovat

c) budeme lyžovat

39. Příští týden půjdeme ___ policii.
a) na
b) do

c) k

40. Už jdu. Budu tam ___ pět minut.
a) na
b) pro

c) za

41. Nemůžu jíst, protože mě bolí ___ .
a) oči
b) uši

c) zuby

42. Máme dvě ___ .
a) pusy

c) vlasy

b) ruce

43.Máte ___ ? – Ano, mám. 38,6.
a) rýmu
b) alergii

c) teplotu

44. V pokoji mám ___ stoly a ___ lampy.
a) dva – dvě
b) dvě – dva

c) dva – dva

45. Tam je Monika. – Vidím ___.
a) je

c) ji

b) ho

46. Jdu ___ obchodu ___ nákup.
a) do – do
b) do – na

c) na – na

47. Ahoj, odkud jdeš? – ___ doktora.
a) K
b) Z

c) Od

48. Když chci vidět zajímavé obrazy, jdu ___.
a) na výstavu
b) do cukrárny

c) na polikliniku

49. V dubnu poletím do ___ .
a) Afrika

c) Africe

b) Afriky

50. Nemám byt. Bydlím ___ kamaráda.
a) blízko
b) u

c) uprostřed

