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Vstupní/závěrečný test k učebnici Česky krok za krokem 1,  
lekce 13–24, úroveň A2 

 
Jméno: _____________________________           ______ bodů z 60  = ______ % 
 
1. Promiňte, že _____ pozdě.  
a) jdu                                              b) jsem                                              c) můžu  
 
2. _____ bych domácí úkol, ale jsem unavený.  
a) Napsal                                        b) Napsali                                         c) Napsat 
 
3. _____ měl peníze, víc bych cestoval. 
a) Bych                                           b) Kdybych                                      c) Když 
 
4. Učitel _____ být trpělivý.  
a) měl by                                        b) by měl                                            c) by 
 
5. Adina nerada pracuje, je _____. 
a) tvrdohlavá                                  b) pracovitá                                        c) líná 
 
6. Dneska _____ prší.   
a) je                                                b) bude                                               c) –  
  
7. Včera _____ pršelo. 
a) bude                                           b) je                                                    c) –  
 
8. Rád jezdím _____. 
a) rychlý                                          b) rychle                                             c) rychlé 
 
9. Ty šaty jsou velké, potřebuješ _____. 
a) větší                                           b) menší                                             c) mladší 
 
10. Otvírací _____ je od 8 do 16 hodin. 
a) čas                                             b) hodiny                                             c) doba 
 
11. Haló, kdo volá? – Promiňte, to je _____. 
a) linka                                           b) omyl                                                c) vzkaz 
 
12. Nevím, kam jsem  _____ ty fotky v počítači. 
a) smazal                                       b) zavřel                                              c) uložil 
 
13. Jolana psala e-mail _____. 
a) Danovi                                       b) Danem                                            c) Dan 
 
14. Nerozumím tomu. Můžeš mi prosím _____? 
a) psát                                            b) říkat                                                c) poradit 
 
15. Bydlíme _____ hospodě.  
a) u                                                 b) kvůli                                                c) proti 
 
16. Dneska je zima, vezmi si _____. 
a) šortky                                          b) plavky                                            c) kabát 
 
17. _____ české jídlo. 
a) Chutná mi                                    b) Chutnají mi                                   c) Líbí se mi 
 
18. _____ černou barvu? 
a) Máš rád                                        b) Sluší mi                                         c) Líbí se ti 
 
19. Kde jsi byla? Hledala jsem _____. 
a) ty                                                  b) tě                                                    c) ti 
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20. Telefonoval jsem _____ asi pětkrát. 
a) ty                                                   b) ti                                                    c) tě 
 
21. Půjdu na večeři s _____. 
a) přítel                                             b) přítele                                             c) přítelem 
 
22. Na záchodě neteče voda. Musíme zavolat _____. 
a) instalatéra                                     b) elektrikáře                                      c) zámečníka 
 
23. _____ píšeš? 
a) Komu                                            b) Koho                                               c) Kom 
 
24. To není _____ nového.  
a) nic                                                  b) kdo                                                 c) co 
 
25. Alex chce opravit boty. Ptá se: Prosím vás, kdy to bude _____? 
a) účet                                               b) hotově                                             c) hotové 
 
26. Jakub _____ v Polsku. 
a) narodil                                            b) narodil se                                       c) se narodil 
 
27. Dědeček půjde příští rok _____. 
a) v důchod                                        b) do důchodu                                    c) důchodce 
 
28. Mluvíme o _____ z češtiny. 
a) zkouška                                          b) zkoušky                                          c) zkoušce 
 
29. Bydlím v České republice _____ 2010. 
a) roku                                                b) od                                                   c) od roku 
 
30. Učím se česky _____ dva roky.  
a) za                                                   b) pro                                                  c) – 
 
31. Maminka říká synovi: _____ hodný! 
a) Budu                                                  b) Buď                                             c) Budeme 
 
32. Doktorka mi říká, _____ přestal kouřit. 
a) kdybych                                             b) abych                                          c) bych 
 
33. Poradil jsem tatínkovi, aby víc _____.  
a) sportovat                                           b) sportuje                                        c) sportoval 
 
34. _____, pojď sem, prosím tě! 
a) Michal                                               b) Michale                                         c) Michala 
 
35. Mám ráda Romana. Je to můj _____. 
a) miláček                                             b) beruška                                         c) svině 
 
36. Musím koupit dvacet _____ salámu.  
a) metry                                                  b) deci                                             c) deka 
 
37. Do čaje si dám dvě lžičky _____. 
a) cukr                                                   b) cukru                                            c) cukrem 
 
38. To je _____ dcera. 
a) Zuzanin                                             b) Zuzanina                                     c) Zuzanino 
 
39. Koupila jsem pět _____. 
a) rohlíky                                                b) rohlík                                           c) rohlíků 
 
40. Do guláše musíš _____ papriku.  
a) smažit                                                b) péct                                             c) zamíchat 
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41. _____ je dlouhý.  
a) Had                                                        b) Morče                                   c) Pavouk 
 
42. Jedeme na dovolenou. Můžeš se starat _____ naši želvu?  
a) na                                                          b) pro                                        c) o 
 
43. Prosím vás, _____ byste hlídat našeho psa? 
a) můžete                                                  b) mohli                                    c) musíte 
 
44. _____ se mi nelíbí.  
a) Pavouci                                                 b) Pavouky                               c) Pavouků 
  
45. Mám ráda _____. 
a) psy                                                         b) psi                                        c) psů 
 
46. Mám _____ úvazek. Pracuju jenom tři dny v týdnu. 

a) plný                                             b) dlouhý                c) zkrácený 

47. Zkratka SŠ znamená _____. 

a) střední škola                                           b) stará škola                           c) soukromá škola 

48. Musíte _____ tenhle formulář. 

a) nastoupit                                                 b) podepsat                              c) odpovědět 

49. Včera mi bylo špatně, ale dneska je mi _____. 

a) dál                                                            b) líp                                         c) míň 

50. Dneska musíš přijít domů _____. 

a) co nejdřív                                                 b) co dřív                                  c) co brzy 

51. Vyhrál jsem _____ místo v soutěži. 
a) tři                                                             b) třetí                                       c) třináct 
 
52. Jaké oblečení _____ nosí do divadla?  
a) si                                                              b) se                                          c) jsi 
 
53. Umíš hrát na nějaký hudební _____? 
a) scénář                                                     b) nástroj                                   c) orchestr 
 
54. Večerní _____ hradu začíná v 19.00. 
a) kniha                                                        b) prohlídka                                c) jeviště 
 
55. _____ bude ten festival? – 25. června. 
a) Kolik                                                         b) Kolikátý                                   c) Kolikátého 
 
56. Česká _____ má tři barvy. 
a) hymna                                                      b) vlajka                                      c) hora 
 
57. To je ta kavárna, _____ jsme mluvili.  
a) o které                                                     b) o kterou                                    c) o kterém 
 
58. _____ hledáte?  
a) Komu                                                      b) Koho                                         c) Kdo 
 
59. Barák v nespisovné češtině znamená _____. 
a) byt                                                           b) dům                                          c) auto 
 
60. U školy stojí _____ prezidenta Masaryka. 
a) pomník                                                    b) rozhledna                                  c) orloj                                                                              

 


