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Vstupní/závěrečný test k učebnici Česky krok za krokem 1,  
lekce 1–12, úroveň A1 

část pro lektory 

1. Odkud jste? – _____ 
a) Rusko.                                           b) Z Ruska.                                        c) Rus. 
  
2. Děkuju. – _____ 
a) Těší mě.                                         b) Prosím.                                          c) Promiňte. 
 
3. Co děláte? – _____        
a) Je profesor.                                    b) Není student.                                 c) Jsem učitelka. 
 
4. Adam _____ manažer, je doktor. 
a) nebýt                                               b) není                                              c) nejsi 
 
5. Jak _____ ? – Děkuju, dobře. 
a) máš                                                 b) jsi                                                  c) se máš 
 
Lekce 1 __________________________________________________________________________ 
 
6. (vy) _____ česky? 
a) Rozumíte                                        b) Rozumí                                        c) Rozumíme 
 
7. Prosím vás, _____ kde je pošta? 
a) vím                                                  b) víme                                            c) nevíte 
 
8. Musíte _____ 5 minut pěšky. 
a) jet                                                    b) jít                                                c) doprava 
 
9. Musíte jet _____. 
a) autobus                                           b) na autobuse                               c) autobusem                                        
 
10. Nemocnice je _____. 
a) tramvají                                          b) daleko                                         c) pěšky 
 
Lekce 2 __________________________________________________________________________ 
 
11. Ta káva je _____. 
a) dobrý                                              b) dobrá                                          c) dobré 
 
12. _____ vepřové maso a knedlíky. 
a) Piju                                                 b) Si dám                                         c) Dám si 
 
13. _____ – Zvlášť, nebo dohromady? 
a) Prosím.                                            b) Zaplatím.                                    c) Promiň. 
 
14. Mám rád _____. 
a) vanilková zmrzlina                           b) čokoládovou zmrzlinu                c) mango zmrzlina 
 
15. Jsem vegetarián. _____ maso. 
a) Nejím                                              b) Máme rádi                                    c) Nepiju 
 
Lekce 3 __________________________________________________________________________ 
 
16. _____ tatínek se jmenuje Lukáš. 
a) Můj                                                   b) Moje                                          c) Já 
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17. To je naše dcera Alena. _____ 5 let. 
a) Je jí                                                 b) Je                                                c) Ona  
 
18. Lydie není ve škole. Je _____. 
a) zdravá                                             b) nemocná                                    c) hubená 

 
19. Mám _____. 
a) malého syna                                     b) malý syn                                      c) malý syna 
 
20. _____ je tvůj přítel? – Hezký a hodný. 
a) Jak                                                    b) Jaký                                             c) Co 
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21. _____ je v televizi fotbal? 
a) Co                                                     b) Kdo                                              c) Kdy 
 

22. Kdy se sejdeme? – _____ 

a) V pátek.                                  b) Na pátek.                            c) Pátek. 

 

23. Příští týden _____ test. 

a) pijeme                                           b) pracujeme                                 c) píšeme 

 

24. Aneta _____ hraje tenis. 

a) rád                                                b) ráda                                           c) rádi 

 

25. Zítra musím _____ v 6 hodin. 

a) vstávat                                          b) vstávám                                      c) vstával 

 

Lekce 5 __________________________________________________________________________ 

 

26. Co _____ včera? 
a) dělal jsi                                            b) jsi dělal                                           c) ty dělal 
 
27. Agáta _____ do práce autem. 
a) jela                                                   b) jedla                                               c) šla 
 
28. Pracuju v _____. 
a) hotelu                                              b) restaurace                                       c) školy 
 
29. Byl jsem _____ obědě. 
a) v                                                      b) na                                                     c) u 
 
30. Už _____ trochu česky. 
a) vím                                                 b) znám                                                c) umím 
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31. Byt 3+1 má _____. 
a) kuchyň a tři pokoje                           b) kuchyň, pokoj a dvě koupelny          c) kuchyň a tři ložnice 
 
32. Postel je obvykle _____. 
a) v předsíni                                           b) v ložnici                                           c) v koupelně                                            
 
33. Židle je _____. 
a) hnědý                                                 b) hnědá                                               c) hnědé 
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34. V obýváku jsou _____ křesla. 
a) jedno                                                  b) dva                                                   c) dvě 
 
35. Chtěl bych rezervovat pokoj od 7. do 10. října. Máte slevu? – Ano, _____ máme vždycky slevu. 
a) na jaře                                                b) v létě                                              c) na podzim 
 
Lekce 7 __________________________________________________________________________ 
 
36. Zítra _____ celý den v kanceláři. 
a) půjdu                                                 b) pojedu                                             c) budu 
 
37. V sobotu _____ do galerie.  
a) budeme                                            b) půjdeme                                           c) budeme jít 
 
38. Večer chceme jít _____ návštěvu _____ dědečkovi. 
a) do – na                                             b) na – k                                               c) na – do 
 
39. Promiňte, už musím jít _____. 
a) doma                                                b) dům                                                  c) domů 
 
40. _____ jdeš dneska odpoledne? 
a) Kde                                                   b) Co                                                    c) Kam 
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41. Julie má _____ vlasy. 
a) tmavé                                                b) tlusté                                              c) štíhlé 
 
42. Paní doktorko, _____ špatně. 
a) jsem                                                  b) mám                                              c) je mi 
 
43. _____ mě zub. 
a) Bolím                                                b) Mám bolí                                       c) Bolí 
  
44. _____ alergii na kočky. 
a) Jsem                                                b) Mám                                               c) Je mi 
 
45. Máte nějaké tablety _____ alergii? 
a) za                                                      b) na                                                    c) pro 
 
Lekce 9 __________________________________________________________________________ 
 
46. Lékárna je vedle _____. 
a) pošta                                                b) poštu                                                 c) pošty 
 
47. Jeli jsme do Francie a _____ Francie jsme jeli do Německa. 
a) od                                                      b) do                                                     c) z  
 
48. Bydlím _____ parku.  
a) kolem                                                 b) u                                                      c) do 
 
49. _____ za pozvání.  
a) Promiňte                                            b) Prosím                                             c) Děkuju  
 
50. Pojedeš tři zastávky a _____ na náměstí. 
a) nastoupíš                                            b) vystoupíš                                       c) jedeš 
 
Lekce 10__________________________________________________________________________ 
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51. Včera večer _____ do divadla. 
a) jsme šli                                                b) jsme chodili                                    c) jsme jezdili 
 
52. Nerada _____ autobusem. 
a) jdu                                                       b) jezdím                                            c) chodím 
 
53. Vanda tady není, už _____ domů. 
a) odešla                                                  b) přešla                                             c) našla 
 
54. Nemůžu ti zavolat, mám vybitý mobil a nemám _____. 
a) batoh                                                    b) adaptér                                           c) nabíječku 
 
55. Anton _____ v práci mobil.  
a) zapomněl                                              b) ujel                                                 c) nevěděl 
 
Lekce 11__________________________________________________________________________ 
 
56. Když má někdo narozeniny, říkáme: 
a) Hezký den!                                            b) Všechno nejlepší!                           c) Upřímnou soustrast. 
 
 
57. Příští měsíc chceme _____ byt. 
a) vynést                                                   b) vyžehlit                                           c) vymalovat 
 
58. Celý den jsem _____. 
a) uklízela                                                 b) umyla                                              c) vyprala 
 
59. _____ oběd, už můžeme jíst. 
a) Vařil jsem                                              b) Uvařil jsem                                      c) Uvařím 
 
60. Večer _____ pizzu a pak půjdu spát.  
a) budu upéct                                            b) peču                                               c) upeču 
 
Lekce 12__________________________________________________________________________ 
 

 


