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Vstupní test k učebnici Čeština expres 3 (A2/1) 

 

Jméno: _________________________________    ______ bodů z 56 = ______ %  
 
 
1. Jak se ti tady líbí? – _____ 
a) Líbím. b) Líbí. c) Líbám. 
 
2. ___ plavu a čtu. 
a) Mám rád/a b) Je rád/a c) Rád/a 

 
3. Chutná mi ____ 
a) tenhle film b) česnekovou polévku c) česneková polévka 

 
4. Monika se chce učit ____  
a) čeština b) česky c) český 

 
5. Jazykový kurz trvá ____ 
a) tři měsíce na tři měsíce  c) za tři měsíce 

 
6. Angličan mluví ____ 
a) anglicky b) angličtinu 

 
c) angličtina 

7. Když studuju nějaký jazyk, ____ obvykle každý den patnáct až dvacet minut. 
a) učím se b) se učím  c) učím  

 
8. Mám talent ____ jazyky.  
a) pro  b) na  c) v  

 
9. Chceš jíst ____ restauraci, nebo jenom ____ stánku ____ nádraží? 
a) v – na – do b) v – u – na c) u – v – na 

 
10. V guláši je chilli paprika. Je hodně ____ 
a) ostrý b) tučný c) sladký 

 
11. Dáš si ____? 
a) smažený kapr  
 

b) smaženým kaprem c) smaženého kapra 
 

12. Mám chuť na něco ____ 
a) studené b) studený c) studeného  

 
13. Chceš ještě polévku? – Ano, ale jenom ____ 
a) hodně b) trochu c) kousek 

 
14. Jaké typické jídlo ____ ve vaší zemi? 
a) vaří si b) se vaří  c) vaří se  

 
15. Nikdy nepiju čaj s ____  
a) mléko b) mléka c) mlékem 

 
16. Výraz "u nás" znamená ____  
a) v našem bytě/domě b) v naší zemi c) v našem bytě/ domě nebo v 

naší zemi  
17. ____ 20 let. 
a) Alex je starý b) Alexovi je c) Alex je 
 
18. ____ bratr se jmenuje Karel.  
a) Evino b) Evina c) Evin 

 
19. Moje sestra má dceru. Je to moje ____ 
a) sestřenice b) vnučka c) neteř  
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20. Jana chce pořád vědět, kdy budu mít svatbu. Je strašně ____  
a) nepořádná b) rozmazlená c) zvědavá 
 
21. Víš, že David je už ____? – Opravdu? A jak se jmenuje jeho manželka?  
a) ženatý   b) vdaný c) rozvedený 

 
22. Nesnáším ____ , ale často telefonuju ____   
a) kolegyně – kolega b) kolegyni – kolegovi c) kolegyni – kolegy 

 
23. Moc obdivuju ____ 
a) slavnou zpěvačkou b) slavné zpěvačce c) slavnou zpěvačku 

 
24. ____ často telefonuješ a ____ často zveš domů na návštěvu? „ 
a) komu – koho  b) kým – komu c) kom – koho 

 
25. Jsem rád, že bydlíme na vesnici. ____ , co mi vadí, je, že každý den musím jezdit autem do města.  
a) Jedno b) Jediné c) Jednou 
 
26. Náš dům je mezi ____ 
a) škola a hotel  b) školou a hotelem c) školu a hotel 

 
27. Tady ____ supermarketu je dobrá restaurace. 
a) u b) na c) za 
 
28. Čekám na tebe před ____ .“ 
a) divadlem  b) divadlo c) divadla 

 
29. Když ____ z nádraží, musíte jít doprava. 
a) obejdete b) přejdete c) vyjdete 

 
30. Dáme auto před ____ nebo za ____? 
a) dům – dům b) domem – domem c) dům – domem 

 
31. Jestli chcete jet na hrad, musíte si předem rezervovat ____ 
a) vstupné b) vstupenku c) vystupovat 

 
32. Hrad byl založený v roce ____ 
a) čtrnáct padesát sedm b) tisíc čtyři padesát sedm c) čtrnáct set padesát sedm 

 
33. Lucie má hodně ____ vlasy, je blondýnka. 
a) světlé b) tmavé c) rovné 
 
34. Aleš nemá vlasy, má ____. 
a) pleš b) vousy c) brýle 
 
35. Marie je moc krásná. Má velké modré ____ a dlouhé ____ 
a) uši – vlasy b) vlasy – oči c) oči – vlasy 

 
36. Výraz "oblek" znamená ____ a ____.. 
a) sukně – sako 
 

b) kalhoty – kabát  c) sako – kalhoty 

37. Jaké oblečení často ____ ? 
a) nosíte  
 

b) na sobě c) vezmete 

38. Jak vypadám v tom kabátě? – Moc hezky. Sluší ____ . 
a) ti to b) to ti c) to 
 
39. Ty dlouhé vlasy vám nesluší. ____ nechat ostříhat. 
a) Měl se b) Měl byste se  c) Byste se měl 

 
40. Jana zhubla, má nové šaty a make-up. Je ____ než předtím. 
a) hezká b) hezčí c) nejhezčí  

 
 



Vstupní Čeština expres 3 (A2/1) 

 3 

 
41. ____ jsem umyl okna, pak jsem umyl nádobí a ____ jsem uklidil byt. 
a) potom – nakonec b) nakonec – nejdřív c) nejdřív – nakonec  

 
42.Jestli jsi ____ celý oběd, můžeš se dívat na televizi. 
a) jedl b) se najedl c) snědl 
 
43. Vařila jsem oběd a přitom ____ e-maily. 
a) jsem psala b) napsala c) napsala jsem  
 
44. Zítra ____  jídlo a pití. 
a) nakoupím  b) budu nakoupit c) budu nakoupím 

 
45. Když potřebuju opravit nábytek, pomůže mi ____  
a) zedník b) truhlář c) instalatér 
 
46. Když jsem byla malá, chtěla jsem být ____. 
a) doktorku b) doktorkou c) doktorky 

 
47. Otázka"Jaké máte vzdělání?" znamená, ____  
a) jaké máte zaměstnání b) jaké máte školy c) jaké máte zájmy 

 
48. Výraz "pracovat na zkrácený úvazek" znamená pracovat každý den ____ 
a) 8 hodin b) víc než osm hodin  c) míň než 8 hodin  

 
49. Prosím tě, ____ mi pomoct? 
a) bys mohl b) mohl c) mohl bys 
 
50. Michal má staré auto, ____  nové. 
a) potřeboval by b) potřeboval bys c) potřeboval bych 
 
51. Přijdeš pozdě domů. ____ zavolat mamince. 
a) Musel bys b) Měl bys c) Chtěl bys 

 
52. Příští týden se můžeme sejít. Hodilo ____ to v pátek v 6? 
a) by se ti  
 

b) se by ti c) ti by se 
 

53. ____ byl bohatý, cestoval bych. 
a) Bych  b) Kdyby c) Kdybych 

 
54. Kdyby sestra chtěla, ____ 
a) vrátila se by b) by se vrátila c) vrátila by se 

 
55. Když můj kamarád ____ v loterii, začal hodně utrácet. 
a) prohrál b) vyhrál  c) hrál 

 
56. Chtěl bych ____ kouřit.  
a) skončit  b) přestat  c) nedělat 

 
 


