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Vstupní/závěrečný test k materiálu Čeština expres Start  
 
Jméno: _____________________________             ______ bodů z 35  = ______ % 
                                  

1. Dobrý den! – ____ 

a) Těší mě.   b) Děkuju.   c) Dobrý den. 

 

2. Odkud jsi? – ____ 

a) Prosím.   b) Itálie.   c) Z Itálie. 

 

3. Já ___ studentka. 

a) je    b) jsem    c) jsou 

 

4. Kdo je to? – ____ 

a) Není.   b) Nevím.   c) Rozumím. 

 

5. 10 = ___ 

a) deset   b) dvacet   c) devět 

 

6. Jak se máš? – ____ 

a) Ujde.    b) Mám.   c) Dobře. 

 

7. Co je to? – ____ 

a) Učitelka.   b) Tužka.   c) Vpředu. 

 

8. ___ je mapa. 

a) Tady    b) Tabule   c) Moje 

 

9. ___ ten pokoj. 

a) Líbím    b) Líbí se mi   c) Líbí mi 

 

10. ___ je ten koberec? 

a) Jaká    b) Jaké    c) Jaký 

 

11. ___ je to? – Batoh. 

a) Ćí    b) Kde    c) Co 

 

12. To je ___ taška. 

a) mám    b) moje    c) můj 

 

13. To jsou tři ___. 

a) tužku   b) tužka   c) tužky 

 

14. Ty ___ propisku?  

a) nemáš   b) nemám   c) nemáte 

 

15. To stojí devadesát korun. 

a) = 19 korun   b) = 90 korun   c) = 900 korun 

 

16. Okurky a rajčata jsou ___. 

a) zelenina   b) zelí    c) zelený 

 

17. Ta voda není ___. 

a) dobrá   b) dobré   c) dobrý 
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18. Já nikdy ___ maso. 

a) nejím   b) nepiju   c) nejsem 

 

19. Anna ___ kávu. 

a) má rád   b) mají rádi   c) má ráda  

 

20. Chcete pizzu? – Ano, ____. 

a) děkuju   b) je    c) líbí  

 

21. Oční kapky kupuju ___.  

a) v knihkupectví  b) v cukrárně   c) v lékárně 

 

22. Kolik ___ prášek na praní? 

a) stojí    b) je    c) má 

 

23. Já nikdy ___ dorty. 

a) kupuju   b) nekupuju   c) nekupujeme 

 

24. Prosím vás, ___ je nemocnice? 

a) co    b) kdo    c) kde 

 

25. To je daleko, musíte ___ autobusem 

a) jet    b) jít    c) je 

 

26. Jsem smutný. Mám ___. 

a) dobrou náladu  b) špatnou náladu  c) zlost 

 

27. ___ zuby. 

a) Bolím   b) Bolí    c) Bolí mě 

 

28.Co je vám? –  ___ špatně. 

a) Je mi   b) Mám   c) Jsem  

 

29. ___? – Krátká ulice 8. 

a) Kde bydlíte?   b) Jaké je to patro?  c) Jak se jmenujete? 

 

30. Pomoc, hoří! Potřebuju ___. 

a) doktora   b) hasiče   c) policii 

 

31. ___ 40 let. 

a) Je mi   b) Jsem   c) Je 

 

32. To je ___ manžel. 

a) můj    b) moje    c) mám 

 

33. ___, kde bydlím, se jmenuje Brno. 

a) Řeka    b) Hory    c) Město 

34. Jan a Anna jsou ___. 

a) český   b) Češka   c) Češi 

 

35. Nejvyšší dosažené vzdělání znamená, ___. 

a) kde jsem se narodil/a     

b) proč chci bydlet v České republice   

c) jakou mám školu nebo školy 


