TEST
Jméno:

17

Datum:

Hodnocení (max. 110 bodů):

1. Změňte vid:

15]

(ty – potkat) Jak často ho                ?
(já – dát)                  ti čestné slovo, že to udělám.
(oni – užít si)                   prázdnin.
(my – vyhodit)                 všechny nepotřebné věci.
(vy – pustit)                vaši kočku ven?
(oni – ztratit) Jen zbytečně                   čas.
(ty – vrátit se) Kdy se večer               domů?
(já – odložit) Nechci tu zkoušku zase              !
(on – opřít se)               o hůl.
(ty – dotknout se) Tím se mě                 !
(ona – všimnout si)                   všech detailů.
(on – zamknout) Nikdy za sebou               dveře.
(vy – nabídnout) Co mi                 ?
(já – hnout) Nemůžu se              !
(ty – chápat) Dokážeš to                  ?

2. Utvořte záporný imperativ:
(Uteč)             před ním!
(Otevři)                okno!
(Zvedni)            ten telefon!
(Utři)             to nádobí!
(Zhasni)                světlo!

10]
(Vyhni se)                    mu!
(Polož)                   to sem!
(Ozvi se)                     mu!
(Vypni)                    rádio!
(Odpusť)              mu všechno!

3. Použijte ve větách:
(já – přestat) Ne           se zlobit!
(on – skákat) Pořád mu            do řeči.
(oni – přijmout)               náš návrh.
(já – obout si)              ty nové boty.
(my – pomoct) Rádi ti            .

basic_czech_3 test_new.indd 9

10]
(já – poslat)             ti to.
(téct) Voda ne        .
(já – upéct)           dort.
(zbýt)            ti něco?
(růst)          mi zub moudrosti.

19.01.2016 23:11:30

17

TEST

4. Doplňte prefix tak, aby se nezměnil význam:

10]

    píšu dopis,     platím účet,     mluvím s kamarádem,     děkuju za pomoc,
    ptám se na to,     ruším svou účast,     peru prádlo,     budím se,     měním se,
    účastním se kurzu

5. Doplňte vhodný prefix podle kontextu:

15]

po‑, pod‑, pře‑, před‑, s‑, vy‑, z‑
    psali jsme dohodu o spolupráci. Ta práce je špatná, musím ji celou     dělat. Jezdit
po Praze taxíkem se ne    platí! Promiňte, nechtěl jsem vás     rušit od práce. Na
chvíli     rušili jednání, budou pokračovat za chvíli.     padla mi plomba, ten zub mě
moc bolí, já už to ne    držím! Proč jdeš tak pozdě, kde ses     držel tak dlouho?
Můžeš mi na chvíli     držet tašku?     platil jsem si Lidové noviny na půl roku. Mluvil
o kolegovi ošklivě,     mluvil ho za jeho zády. Nechtěl s námi jet na dovolenou, ale na‑
konec jsme ho     mluvili, a tak všichni     razíme na cestu zítra brzo ráno. Ta knížka je
vyprodána, už se nikde nedá     hnat. Jeho názor není objektivní, on všechno zveličuje,
rád ve všem     hání!

6. Použijte prefix opačného významu:
zabalím kufr
zuju si boty
vypnu rádio
přijedu pozdě
vystoupím nahoru

             
             
             
             
             

10]
naliju trochu vína
obleču si svetr
zavážu si tkaničky
baterie se nabíjí
přibývá mi práce

             
             
             
            
             

7. Doplňte vhodné předložky a dejte slova v závorce do správných tvarů:

10]

kvůli, pro, z
Udělal to                (vztek)
Tu práci dělám jen          (peníze), ne            (potěšení).
Obchod je              (nemoc) zavřený.
(technické důvody)                 zavřeno.
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8. Použijte místo předložek spojky a věty upravte:

17
10]

Policie ukončila pátrání pro nedostatek důkazů.
                                                                  
Nejeli jsme tam kvůli špatnému počasí.
                                                                  
V důsledku oteplování tajou ledovce.
                                                                  
Udělal to ze strachu.
                                                                  
Získal jsem tu práci díky vaší pomoci.
                                                                  

9. Utvořte ze zvýrazněného slova sloveso a použijte ho ve větách:

20]

Nehoda se stala vinou řidiče. –
Řidič                                                               
Kladla mu za vinu úplně všechno. –
                                                                   
Kdo na tebe měl největší vliv? –
                                                                   
Letenky jsou teď levnější. –
                                                                  
Elektřina je dražší. –
                                                                   
Z čeho jsi tak nervózní? –
Co                                                                 
Musíš být klidnější. –
                                                                   
V příštích dnech bude tepleji. –
                                                                   
V zimě je tma brzo. –
                                                                   
Chci, aby se moje plány staly skutečností! –
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