Vstupní/závěrečný test Čeština expres 4 (A2/2)

Vstupní/závěrečný test k učebnici Čeština expres 4, úroveň A2.2,
část pro lektory
____ bodů z 56 = ____%

Jméno: _______________________
1. Rád kupuju věci, které jsou ___
a) ve slevě

b) zadarmo

c) akce

2. Musíme šetřit, nesmíme všechny peníze hned ___
a) utratit
b) prodat

c) porovnat

3. Obchodníci chtějí, ___ si lidé koupili jejich zboží.
a) že
b) že by

c) aby

4. Proč chceš jít do toho obchodu? – ___ se podívala, jestli mají něco nového.
a) Abys
b) Abych
c) Aby
5. ___ týdně si kupuju horkou čokoládu.
a) jeden
b) jedna

c) jednou

6. Líbí se vám naše knihy? Můžete si ____ koupit v našem novém internetovém obchodě!
a) ho
b) ji
c) je
7. Na internetu je zajímavá aukce. Nechceš se ___ taky zúčastnit?
a) jich
b) jí

c) je

8. Koupili jsme do obýváku nový nábytek: stolek, dvě křesla a ___
a) sporák
b) sprchu

c) sedačku

Lekce 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Zítra půjdu do banky, chci si ___ nový účet.
a) založit
b) řídit

c) zapsat

10. Jsem nezaměstnaný, musím jít ___
a) na úřad práce
b) na městský úřad

c) do zdravotní pojišťovny

11. O čem jsi mluvil s učitelkou? – Mluvil jsem s ní o ___
a) tom mém trvalém pobytu
b) tím mým trvalým pobytem

c) toho mého trvalého pobytu

12. Museli jsme jet s ___ k lékaři, bylo mu špatně.
a) našeho mladšího syna
b) náš mladší syn

c) naším mladším synem

13. Otvírací doba je od ___ do ___
a) jednou – šesté
b) jedna – šest

c) jedné – šesti

14. Prosím tě, ___ to rádio, už to nikdo neposlouchá.
a) vypnout
b) vypni

c) vypněte

15. ___ si věci pořád na stejné místo! Nebudeš je muset pořád hledat.
a) Dávat
b) Dávej

c) Dávejte

16. Moc nevolám, ale hodně píšu esemesky ___
a) kamarádi
b) kamarádům

c) kamarády

Lekce 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Některá povolání jsou mnohem lépe placená ___ jiná, stejně prestižní.
a) než
b) jako
c) už
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18. ___ a poslankyně se sešli na první schůzi parlamentu.
a) Poslanci
b) Poslance

c) Poslanec

19. Lékaři, vědci a ___ jsou prestižní, ale ne moc dobře placená povolání.
a) učitele
b) učitelé
c) učitel
20. Poliklinika hledá nové ___
a) doktoři

b) doktory

c) doktorům

21. Znáte nějaké populární české ___ ?
a) sportovce
b) sportovci

c) sportovcem

22. Včera jsem hrál s kamarády karty a měl jsem štěstí. ____ 1000 korun.
a) Vyhrál jsem
b) Vyhrával jsem
c) Hrál jsem
23. Situace ve firmě není dobrá. Chtějí ___ asi dvacet lidí.
a) ztratit
b) propustit

c) nastoupit

24. Mám nový počítač. Jsem rád, že funguje opravdu ___ a spolehlivě.
a) pomalu
b) často
c) rychle
Lekce 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Můj papoušek pořád křičí, je hodně ___
a) přítulný
b) slizký

c) hlučný

26. Kočky podle mě vypadají ____ ze všech zvířat, která znám.
a) nejroztomileji
b) roztomileji

c) roztomile

27. Slyšel jsem, že psi vidí ___ než lidé, ale mnohem ___ slyší.
a) hůř – líp
b) hůř – víc

c) míň – déle

28. Pořídil jsem si psa ___ než sestra.
a) víc
b) dřív

c) míň

29. Máme králíka už dlouho. Už jsme si na ___ zvykli.
a) něho
b) ně

c) němu

30. Vždycky jsem měla dvě nebo tři kočky. Nedovedu si život bez ___ představit.
a) nich
b) nim
c) ně
31. Musím na týden odjet. Prosím tě, můžeš ___ o mého psa?
a) si stěžovat
b) se zlobit

c) se starat

32. Na farmě chovají různá ___, ale našim dětem se nejvíc líbí ___
a) zvíře – morče
b) zvířaty – morčaty

c) zvířata – morčata

Lekce 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Když ___ bylo pět let, uměl jsem už docela dobře číst.
a) mi
b) mě

c) mu

34. ___ jsem přišel do nové práce, hned jsem věděl, že si budeme s kolegy rozumět.
a) Že
b) I když
c) Jakmile
35. Moje dcera ještě neví, ___ chce být zpěvačka, nebo herečka.
a) jak
b) aby

c) jestli

36. Až budu ___ , budu mít víc času na cestování.
a) důchodci
b) v důchodu

c) důchod

37. Slyšeli jste už o ___ ?
a) nových projektech

c) novými projekty

b) novým projektům
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38. Moji kolegové často mluví o ___
a) počítačech
b) počítačích

c) počítače

39. Na vysoké škole může studovat jen ten, kdo má ___
a) státnice
b) maturitu

c) výuční list

40. „Povinná školní docházka“ znamená, že ___
a) děti musí chodit 3 roky do
b) děti musí chodit 9 let na
školky
základní školu

c) děti musí chodit 4 roky na
střední školu

Lekce 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. Už jsem jedl utopence, ale ___
a) nechutnal jsem

b) mi nechutnaly

c) nechutnaly mi

42. V naší zemi ___ jí hodně tučná jídla.
a) se
b) si

c) ---

43. ___ hodně starají o to, co jedí.
a) Lidé se teď

c) Se teď lidé

b) Lidé teď se

44. Ráno jsem nesnídal, tak si teď dám guláš a šest ____
a) knedlíky
b) knedlíkem

c) knedlíků

45. Dala bych si ještě ___ omáčky.
a) kousek
b) několik

c) trochu

46. Už ___ koláč, můžeme jíst!
a) jsem pekl

c) jsem usmažil

b) jsem upekl

47. Prosím tě, můžeš ___ polévku?
a) zamíchat
b) nakrájet

c) podusit

48. Řízek je obalené a ___ kuřecí nebo vepřové maso.
a) vařené
b) dušené

c) smažené

Lekce 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49. Maraton je jeden z nejznámějších ___
a) veletrhů
b) závodů

c) atletů

50. Tato sportovní akce ___ každý rok na jaře.
a) si koná
b) se koná

c) koná

51. Ceny ___ nejlepším sportovcům.
a) jsou udělovány
b) je udělována

c) je udělováno

52.___ je místo v divadle, kde sedí diváci.
a) Hlediště
b) Výhled

c) Pohled

53. Poslouchala jsem s kamarádkou písničky svého oblíbeného zpěváka, ___ obdivuju už od dětství.
a) kterému
b) kterým
c) kterého
54. Na výlety jezdím s kamarády, s ___ jsem se seznámil na kurzu češtiny.
a) které
b) kterými
c) kterým
55. Už ____ s novými sousedy a sousedkami.
a) jsem potkal
b) jsem se seznámil

c) jsem sešel se

56. Náš syn si rád hraje se staršími ___
a) děti
b) dětem

c) dětmi

Lekce 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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