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Vstupní/závěrečný test k učebnici Čeština expres 1, úroveň A1/1, 

část pro lektory 
 
Jméno: _____________________________     ______ bodů z 56  = ______ %  
 
 
 1. Odkud jste? –  ____________________________ 
a) Jsem z Kanady. b) Je z Kanady. c) Jsem Kanada. 
 
2. Odkud je Mai? –  ____________________________ 
a) Ona z Vietnamu. b) Je z Vietnamu. c) Je Vietnam. 

 
3. To _____________________________ profesor, to je manažer. 
a) nejste b) neje c) není 

 
4. Co _____________________________? – Jsem učitelka. 
a) dělám b) děláte c) dělá 

 
5. Promiňte! – _____________________________ 
a) Ujde to. Špatně. c) To nic. 

 
6. Jak se máte? – _____________________________ 
a) A vy? b) Jak se máte? 

 
c) Dobře. 

7. Jaký máte telefon? 
a) irena@centrum.cz b) 773 224 566 c) A ty? 

 
8. Mám telefon sedm nula pět, dva šest tři, devět čtyři jedna.  
a) = 705 283 941 b) = 705 264 931 c) = 705 263 941 

 
Lekce 1 _________________________________________________________________________________ 
 
9. _____________________________ je stanice Malostranská? 
a) Kdo b) Co c) Kde 

 
19.  _____________________________, kde je Hlavní nádraží? 
a) Děkuju b) Hledám c) Prosím vás 

 
11. _____________________________, kde je Komerční banka? 
a) Nevíte  
 

b) Není c) Nevím 
 

12. Musíte jít rovně a pak _____________________________ 
a) je b) doprava c) kde 

 
13. Nádraží _____________________________ 
a) je napravo b) kde c) napravo 

 
14. Musíte jet _____________________________ 
a) na autobus b) autobus c) autobusem  

 
15. Musíte jít 
a) vlak b) pěšky c) autem 

 
16. Kolik _____________________________ lístek na metro? 
a) je b) stojí c) jsou  

 
Lekce 2 _________________________________________________________________________________ 
 
17. To je _____________________________ čaj. 
a) černý b) černá c) černé 
   
18. _____________________________ guláš je dobrý.  
a) to b) ten c) ta 
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19. Jaké je to pivo? 
a) černo b) černé c) červené  

 
20. _____________________________ polévku. 
a) Dám b) Dám si c) Mám se 
 
21. Co si dáte k pití? – _____________________________  
a) Řízek a hranolky.   b) Dvakrát kolu. c) Polévku. 

 
22. Nejím _____________________________  
a) vanilkovou zmrzlinu b) čokoládová zmrzlina c) pistáciová zmrzlinu 

 
23. Vy _____________________________ vepřové maso? 
a) jíš b) ještě c) jíte 

 
24. Monika _____________________________ knedlíky. 
a) nepije b) nemá rád c) nemá ráda 

 
Lekce 3 _________________________________________________________________________________ 
 
25. _____________________________ Adam Rettig. 
a) Jmenuju b) Jmenuju se c) Se jmenuju 
 
26. Kolik _____________________________ let? 
a) jsi b) ty c) ti je 

 
27. _____________________________ 25 let. 
a) Je mi b) Jsem c) Já 
 
28. _____________________________ tatínek se jmenuje Josef. 
a) Moje b) Můj c) Tvoje 

 
29. Moje maminka _____________________________ 
a) učitelka b) je učitelka c) učitel 

 
30. To je moje malá sestra a _____________________________ kočka. 
a) její b) jeho c) jejich 

 
31. Můj kamarád je _____________________________ 
a) vysoká a hubená b) vysoká a hubený c) vysoký a hubený 

 
32. Mám _____________________________ 
a) syn a dceru b) syna a dceru c) syn a dcera 

 
Lekce 4 _________________________________________________________________________________ 
 
33. _____________________________ je film v televizi? – V 7 hodin. 
a) Kdo b) Kde c) Kdy 
 
34. Kdy a kde  _____________________________? 
a) se sejdeme b) sejdeme  c) my sejdeme se 
 
35. Fotbal je _____________________________ čtyři odpoledne. 
a) z b) v c) ve 

 
36. Dneska večer musím _____________________________ 
a) pracuju  
 

b) pracovat  c) pracujeme 

37. Nechceš jít _____________________________ hokej? 
a) na  
 

b) v c) do 

38. _____________________________ zítra čas, nebo musíš pracovat? 
a) máš ty b) vy máte c) máš 
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39. _____________________________uklízím. 
a) Nerad b) Nemám rád c) Nechci  

 
40. Zítra musíme _____________________________ ve škole test. 
a) pít b) spát c) psát  

 
Lekce 5 _________________________________________________________________________________ 
 
41. Winston Churchill _____________________________ britský politik. 
a) byl jsem b) byl c) byla 

 
42. Marylin Monroe _____________________________ americká herečka. 
a) byla b) byla je c) byl 
 
43. Eva včera _____________________________ hlad. 
a) má b) mít  c) měla 
 
44. V sobotu _____________________________ uklízet. 
a) já musela  b) jsem musela c) muset 

 
45. V pondělí večer _____________________________ v divadle. 
a) my byli b) jsme byli c) byli jsme 

 
46. _____________________________ nic. 
a) Jsem nedělal b) Nejsem dělal c) Nedělal jsem  

 
47. _____________________________, kdo byl T. G. Masaryk?  
a) znáš b) umíš c) víš 

 
48. Umíš _____________________________? 
a) čeština b) česky c) český 

 
Lekce 6 _________________________________________________________________________________ 
 
49. _____________________________ v Brně. 
a) Jel jsem b) Šel jsem c) Bydlel jsem 
 
50. Ráno jsem byl _____________________________ doktora. 
a) v b) na c) u 
 
51. Byl jsi včera doma nebo  _____________________________ práci? 
a) v b) na c) u 

 
52. Minulý týden jsem byl _____________________________ výstavě v galerii. 
a) v 
 

b) na c) u  
 

53. V neděli jsme byli _____________________________ 
a) v kino b) v kině c) na kině 

 
54. Jsem nemocný a jsem _____________________________ 
a) v doma b) doma c) dům 

 
55. Mluvili jsme  _____________________________ 
a) o kamarádovi b) kamarádovi c) kamarád  

 
56. Dneska je 39 stupňů, _____________________________ 
a) zima b) je zima   c) je teplo 

 
Lekce 7 _________________________________________________________________________________ 


