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Vstupní test 
 
Jméno: ............................................................      ..............bodů z 30 = ............. %
        
 
 

1. Monika a Adam ........................................... ve firmě. 
a) je b) jsme c) jsou 
 
2. To ........................................... herec, to je zpěvák. 
a) nejste b) neje c) není 
 
3. Co ..............................................? – Jsem učitelka. 
a) dělám b) děláte c) dělá 
 
4. Jak se máte? – ...................................................... 
a) A vy? b) Dobře. c) Jak se máte? 
 
5. ....................................... je stanice Malostranská? 
a) kdo b) kdy c) kde 
 
6. ........................................., kde je Komerční banka. 
a) nevím b) nevíme c) nehledám 
 
7.  .............................................., kde je Hlavní nádraží? 
a) děkuju b) prosím c) prosím vás 
 
8. Kolik .............................................. lístek na metro? 
a) je b) stojí c) jsou  
 
9. ............................................ guláš je dobrý.  
a) to b) ten c) ta 
 
10. .............................................. polévku? 
a) dáte b) dáte si c) mám si 
 
11. Co si dáte k pití? – ..........................................................  
a) Řízek a hranolky.  b) Dvakrát kolu. c) Polévku. 
 
12. Nejím ...............................................................  
a) vanilkovou zmrzlinu b) čokoládová zmrzlina c) pistáciová zmrzlinu 
 
15. ................................................ tatínek se jmenuje Ondřej Havrda. 
a) moje b) můj c) naše 
 
16. To je moje malá sestra a ................................................... kočka. 
a) její b) jeho c) jejich 
 
17. Můj kamarád je .................................................... 
a) vysoká b) vysoké c) vysoký 
 
18. Mám ................................................... 
a) syn a dceru b) syna a dceru c) synu a dceru 
 
19. Fotbal je ............................................... čtyři odpoledne. 
a) na b) do c) ve 
 
20. Dneska večer musím ......................................... 
a) pracuju b) pracovat c) pracujeme 
 
21. Nechceš jít ........................................... hokej? 
a) na b) v c) do 
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22. ................................................ píšu testy ve škole. 
a) nerad b) nemám rád c) nechci  
 
23. Winston Churchill ........................................... britský politik. 
a) byl jsem b) byl c) byla 
 
24. V pondělí večer ...................................  v divadle. 
a) my byli b) jsme byli c) byli jsme 
 
25. Včera odpoledne ............................................ nic. 
a) jsem nedělal b) nejsem dělal c) jsem dělal 
 
26.  ......................................................, kdo byl Antonín Dvořák? 
a) znáš b) umíš c) víš 
 
27. Byl jsi včera doma nebo  ................................................... práci? 
a) v b) na c) u 
 
28. Minulý rok jsem bydlel ................................................... kamaráda. 
a) v b) na c) u  
 
29. V sobotu jsem byla ................................................... 
a) v kino b) v kině c) do kina  
 
30. Dneska je 39 stupňů. Je moc ................................................... 
a) zima b) teplý  c) teplo 
 
 
 
 


