
 TEST č.2      3. ročník – K3. A          Jméno:   

kristina.vesela@sousvodnany.cz 

Termín zaslání na mailovou adresu:  31. 3. 2021 

Test se skládá ze 2 částí, bude ohodnocen 2 známkami: část 1-3, 4-6. 

1. Doplň předložky: 

1. Can I pay ………this skirt …….credit card? 

2. Are you interested ……….sports? 

3. Tom is married……….Jane. 

4. How do I get ……..the station? 

5.He´s living with my sister ………a few weeks. 

6. Can you open the door ………me? 

 

2. Překlad: 

 

1. Mohu Vám doporučit předkrm? Ano, mám rád pizzy a sendviče. 

2. Vaříte každý den? Rád bych si objednal pečenou kachnu, knedlík 

a zelí. 

3. Jaké horké nápoje mi můžete nabídnout? Mám rád černou kávu 

      bez cukru se šlehačkou.  

4. Pracuji v nové restauraci, nabízíme mnoho výborných jídel.  

5. Nejím vepřové, telecí a jehněčí maso, dávám přednost zvěřině. 

6. Kolik stojí tyto výborné zákusky? 45 Kč. 

7. Bohužel, smažený kapr je vyprodaný, ale mohu Vám doporučit 

uzeného lososa. 

8. Mohu dostat sklenici minerálky, láhev šumivého vína a šálek bílé 

kávy? 

9. Co je dnes na jídelním lístku? Dušené hovězí, bramborová kaše. 

10. Co byste rád? Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, pečené 

vepřové, knedlík a zelí, čočkový nebo okurkový salát. 

 

3. Vyber správný výraz: 

1. He ………very tired last night. 

a) is                  b) were                   c)was 
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2. What did you …………….? 

a) buyed           b) bought               c) buy 

3. They didn´t …………..any money 

a) spent              b) spended            c) spend 

4. I …………eight hours yesterday. 

a) teach              b)teached             c) taught 

5. Look! She ……………a blue skirt. 

a) wear               b) is wearing        c) wears 

6. It often …………in England. 

     a)  is raining      b) rained                c) rains 

7. Heidi is German. She………..from Berlin. 

    a) is coming         b) comes                c) came 

 

 

4.  Doplň slovesa v závorce do textu(časy), přelož do ČJ.  

1. We (go) …………………to France last year. 

2. My grandfather (win) ………………….a car in 1969. 

3. Where ( be) Jane now? 

4. What (say) …………Leo ………..to the police last night? 

5. She (travel)……………………to Italy at the moment. 

6. She ( not get up) ……………..early at weekends. 

7.…………you (play)………..tennis every day? No. I……….. 

8.Yesterday I (meet - not)…………………..my girlfriend. 

9. He(not study)…………………….German last year. 

10.Tom always ( work) ……………on Saturday evening. 

 

5. Doplň tázací zájmena. 

1. ………..do you finish? At 5 o´clock 

2. ……….is the score? 3 – 1. 

3. ………is Anna talking to? She´s talking to her boyfriend. 

4. ……….are they going? They´re going to Hungary. 

5. ……………..did it cost? 500 crowns. 

6. ……….old were you last month?   

7. …….…do you usually go to school? By bus. 

8. ……….are you tired? Because I worked a lot. 

9. …………..…chairs are there in your room? Three. 

10. ………..did you invite at the party? My grandmother. 



 

6. Překlad do AJ. 

1. Co jsi studoval na univerzitě? 

2. Jsi doma? Ne, právě odcházím z práce. 

3. Moje sestra ráda cestuje.  

4. Omlouvám se, ale jsem velmi zaneprázdněný. 

5. Co právě děláš? Obědvám se svými rodiči. 

6. Ráda bych si objednala čokoládový dort a šálek černé kávy. 

7. Jsem hladový, žíznivý, unavený a nudím se. 

8. Před měsícem se stala lékařkou a odstěhovala se do Prahy. 

9. Co jsi měl včera k obědu? Vídeňský řízek a vařené brambory. 

10. Moje sestra nejí vepřové maso. Dává přednost drůbežímu masu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


