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Vstupní/závěrečný test k učebnici Čeština expres 2, úroveň A1/2,  
část pro lektory 

Jméno: _____________________________            ______ bodů z 56  = ______ %  
 
 
1. Co _____________________________ dneska dělat?  
a) budeš být b) budeš musíš  c) budeš 
 
2. O víkendu _____________________________ doma. 
a) budu být b) budu  c) budu mít  
 
3. Zítra do práce  _____________________________ tramvají, ale autem.  
a) nejdu b) nepojedu c) nepůjdu 
 
4.V divadle TREND _____________________________ muzikál.  
a) mají b) hraje c) dávají 
 
5. V sobotu pojedeme _____________________________  
a) do supermarketu b) na supermarket c) v supermarketu 
 
6. Odpoledne musím jít _____________________________  
a) k doktorovi b) do doktora c) o doktorovi 
 
7. _____________________________ jdeš?  
a) Kam b) Kde c) Kdo 
 
8. Teď jedeme _____________________________  
a) doma b) domů  c) dům  
 
Lekce 8 _________________________________________________________________________________ 
 
9. Byt 3 + 1 má _____________________________  
a) čtyři pokoje b) tři pokoje a kuchyň c) dva pokoje, kuchyň a koupelnu 
 
10. Nemám byt. Chci _____________________________ pronajmout.  
a) si nějaký byt b) nějaký byt c) nějaký byt si 
 
11. Můj kamarád má dům _____________________________ dva miliony korun. 
a) pro b) na c) za 
 
12. Hledáme byt _____________________________ dceru.  
a) pro b) na c) do 
 
13. ____________________________ ta oranžová lampa. 
a) Líbí se mi b) Líbím se mi  c) Líbím 
 
14. Realitní kancelář pronajímá _____________________________  
a) čtyři byt a dva dům b) čtyři byty a dva doma  c) čtyři byty a dva domy 
 
15. Byt má _____________________________  
a) tři terasy b) třikrát terasa c) tři terasu 
   
16. Zboží nemůžu reklamovat, když nemám _____________________________  
a) v záruce b) účet c) peníze 
 
Lekce 9 _________________________________________________________________________________ 
 
17. Vlak _____________________________deset minut. 
a) zpoždění b) má zpoždění c) je zpoždění 
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18. Když řidič nemá ____________________________, musí zaplatit pokutu. 
a) řidičský pas b) auto  c) řidičský a technický průkaz 
 
19.Často  _____________________________ vlakem, protože nemáme auto.  
a) jezdím b) chodím c) jdu 
 
20. Rád _____________________________ letadlem.  
a) chodím b) jezdím c) létám 
 
21. Ty už jsi doma? Kdy _____________________________?  
a) jsi přišel b) přišel jsi c) odjel jsi 
 
22. Musíme _____________________________ z vlaku na autobus. 
a) vystoupit b) přestoupit c) nastoupit 
 
23.O víkendu mám volno. Chceš _____________________________ na návštěvu? 
a) odjet b) přijet c) přejet 
 
24. Z Brna do Prahy to není daleko. Cesta  _____________________________ asi dvě hodiny. 
a) je b) má c) trvá 
 
Lekce 10 _________________________________________________________________________________ 
 
25. Nevidíš to auto? Nemáš _____________________________ ?  
a) oči b) uši c) vlasy 
 
26. Máme _____________________________  
a) dvě ucha  b) dvě uši c) dvě ucho  
 
27. Chtěla bych _____________________________ k doktorovi. 
a) vidět  b) se objednat c) jít na mítink 
 
28. _____________________________ břicho. 
a) Bolí mě b) Mám bolí c) Mě bolí 
 
29. _____________________________ špatně. 
a) Mi je b) Je mi c) Mám 
 
30. Musíte _____________________________ ten lék dvakrát denně. 
a) psát b) vidět c) brát 
 
31. _____________________________ znamená, že mám 37o Celsia. 
a) Zlomená noha b) Zvýšená teplota c) Průjem 
 
32. Nápis Zákaz kouření znamená, že _____________________________ kouřit. 
a) nechci b) nesmím  c) neumím 
 
Lekce 11 _________________________________________________________________________________ 
 
33. Dneska mám narozeniny. – Tak _____________________________  
a) šťastný nový rok! b) všechno nejlepší! c) hezký pozdrav!  
 
34. Dobrý den, firma SYNEX. Jak vám můžu pomoct? – Dobrý den, _____________________________  
a) tady Brown. b) volá Brown. c) mluví Brown. 
 
35. Prosím vás, je doma Petr? – Petr tady nebydlí. _____________________________  
a) To je omyl. b) To jste špatný. c) To není. 
 
36. Dobrý den, firma ANIMA. Co pro vás _____________________________? 
a) musím udělat b) chci udělat  c) můžu udělat 
 
37. Nemám čas! Telefonuju _____________________________  
a) kamarádka b) kamarádku c) kamarádce 
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38. Co děláš? – Píšu e-mail _____________________________  
a) tatínek b) tatínkovi  c) tatínka  
 
39. Nechcete přijít ve čtvrtek na návštěvu? Hodí se vám to? – Ano, _____________________________   
a) hodí. b) hodím.  c) to hodí. 
 
40. Na shledanou! Pozdravujte _____________________________  
a) syn a dcera b) syna a dceru  c) syn a dceru  
 
Lekce 12 _________________________________________________________________________________ 
 
41. Dobrý den, to je hotel Diplomat? Chtěl bych _____________________________jednolůžkový pokoj. 
a) rezervovat b) telefonovat c) kupovat 
 
42. Prosím vás, je _____________________________ parkoviště?  
a) v hotelu b) u hotelu  c) k hotelu 
 
43. _____________________________ budete ten pokoj chtít? 
a) z do b) odkdy dokdy  c) od do 
 
44. V restauraci je otevřeno ________________ sedmi ráno do jedenácti večer.  
a) z  b) od c) dokdy 
 
45. Když potřebuju vyčistit oblečení, jdu  _____________________________  
a) do opravny obuvi b) do autoservisu c) do čistírny 
 
46. Když potřebuju ostříhat, jdu _____________________________  
a) na pedikúru b) k doktorovi  c) k holiči 
 
47. Často chodím  _____________________________ manikúru. 
a) do  b) na  c) k 
 
48. Včera jsem byl _____________________________ autoservisu. 
a) v b) ve c) k 
 
Lekce 13 _________________________________________________________________________________ 
 
49. Prodavač a prodavačka pracují _____________________________  
a) na úřadě b) v obchodě c) v továrně 
 
50. Zdravotní sestra nepracuje _____________________________  
a) v nemocnici  b) v autoservisu c) u doktora 
 
51. Když hledám práci, chci vědět, jaká bude _____________________________? 
a) moje pracovní doba b) můj pracovní čas c) můj plat 
 
52. Ve firmě PRONTO pracuju už 5 let, _____________________________  
a) od roku 2006 b) v roce 2006 c) do roku 2006 
 
53. Do životopisu musíte napsat, _____________________________ jste se narodil. 
a) kdy a kde b) kdy a kdo c) kdo a v kolik 
 
54. _____________________________ jsem musela být v práci celý den. 
a) minulá středa b) v minulou středu c) minulou středu 
 
55. _____________________________jsem vystudoval vysokou školu a pak jsem pracoval na univerzitě. 
a) teď b) nejdřív c) příští rok 
 
56. Hledám práci, ale _____________________________ nevím, kde budu pracovat. 
a) nejdřív b) už c) ještě  
 
Lekce 14 _________________________________________________________________________________ 


