TEST
Jméno:

16

Datum:

Hodnocení (max. 90 bodů):

1. Utvořte správný tvar slov v závorce:

15]

Byli jsme na výstavě (český kubismus)                     .
Vybíral si mezi několika (témata‑diplomové práce)                               .
Sejdeme se před (Uměleckoprůmyslové muzeum)                         .
Chodíš rád do (pražská muzea)                          ?
V létě pojedu do (Jižní Korea)                        .
Měl jsem problémy s udělením (vízum)              .
Mluvili o (cykly‑přednášky)                       a výši (stipendia)              .

2. Utvořte správný tvar slov v závorce:

10]

Je to dítě s (velké oči)                       .
Sotva stojí na (nohy)                .
Píská mi v (uši)                    .
Musíme si promluvit mezi (čtyři oči)                           .
Musíš to držet pevně v (obě ruce)                       .
Pořád se na ni dívá, stále ji má na (oči)             .
Je náročná, žije na vysoké (noha – sg.)             .

3. Dejte do správných pádů:

20]

Stal se (mluvčí strany)                    . Mluvili jsme o (pan předseda Novák)
                    . Teroristé zadrželi několik (rukojmí)               . Co si myslíte
o zavedení (školné)              ? (Pan soudce)              , mám jeden dotaz. Na
výletě jsme se od (průvodce)            dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Mluvil se
(zástupce ředitele)                     . Co si dáš ke (kuře)             ? Do salátu
dala několik (rajče)            . Už jste to vyřídili (děvčata)           ? Kam letos
pojedete na (dovolená)                   ? Při dopravní nehodě bylo několik (zra‑
nění)              . Všechny (zranění)          sanitky odvezly do nemocnice. Kolik
jste utratili za (mýtné)            na rakouských dálnicích? Všechny drobné nákupy si
musí hradit z (kapesné)             .
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4. Změňte vid:

5]

Vlak (přijede)              večer. (Rozejde se)                s ním. Kdo u vás (vynese)
              smetí? Kdy (se sejdete)                 ? V kolik hodin (přiletí)
              letadlo?

5. Doplňte vhodné prefixy pohybu:

20]

     šel na chodbu ven.      šel za roh.      stoupil z metra.      šel na druhou
stranu ulice.      šel se s kamarádem v 5 hodin.      stoupil na vrcholek hory.
     šel do obchodu pro vejce a rohlíky. Auto      jelo chodce. Z místa nehody
řidič      jel.      šli jsme se po městě. V Brně musíme      stoupit na jiný vlak.
Na dálnici se      razila dvě auta. V kolik hodin      razíme na cestu?      skočil si
jen na chvíli ven. Jeho rodiče už nežijí spolu, před rokem se      vedli. Ne     cházej
ulici mimo přechod!      stupujte rychle do metra! Jezdí moc rychle, rád      jíždí jiná
auta.      šel jsem pozdě na nádraží, vlak mi bohužel      jel.

6. Utvořte substantiva:

5]

nastoupit – metro: nástup do metra
přijet – vlak              , vystoupit – metro             , vcházet – budova
              , přecházet – ulice              , scházet se – kamarádi                

7. Doplňte vhodnou spojku dokud, než, zatímco:5]
Buď tady,        to dodělám.          nedodělám tu práci, nikam nepůjdu. Řekni mi to,
       si to ještě pamatuješ,      to úplně zapomeneš!          já pilně pracuju, on se
klidně dívá na televizí!

8. Doplňte vhodné adverbium:

10]

Půjdeme ven. Zůstaneme           . Je to nahoře. Sundej to            . Volá zevnitř.
Pojďme             . Můžeš jít jakoukoli cestou              . Můžeš mi zavolat
v jakoukoli dobu             . Mají to na nějakém jiném místě           . Půjdu tam
v jinou dobu             . Z tohoto místa cesta nevede                . Doteď se
neozval             . Udělám to jiným způsobem                .
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