
 

 
 

Náhradník Náhradník 5.A 
(Testovací klíč: XVUFOKXS)
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 1

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Které tvrzení neplatí?

A Nicole sometimes works in her parents' restaurant as a waiter.

B Nicole sometimes works in her parents' shop as an assistant.

C Nicole is a student.

Otázka č. 2

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

S kým Nicole bydlí?

A with her parents

B with her brothers

C with her parents and her brothers

Otázka č. 3

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Kolik je Mikeovi let?

A 25

B 15

C 11

Otázka č. 4

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Které tvrzení o Nicole neplatí?

A Nicole likes reading books.

B Nicole likes listening to music.

C Nicole never goes to the gym.
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 5

I'm Martin and I live in Berlin with my parents and my sisters. I'm the youngest in my family. I´m 13 years old. My

sisters are Ina and Betty. Betty is the oldest. I go to a nice school not too far from our home and I really enjoy it. I

have a lot of friends there and I enjoy studying. My favourite subject is Geography, probably because it's the

easiest too! My most difficult subject is Maths - I'm not very good at it. I like PE, because I love playing sports,

especially basketball. I'm the tallest player in our school team and I usually play really well. It's the happiest part of

my day. At the weekend I spend a lot of time with my friends Ralf and Kurt. We do everything together and they

are the most important people in my life, apart from my family of course!

Označ všechna tvrzení, která platí.

A Martin has two best friends.

B Martin is the tallest on the team.

C Martin doesn't like his school.

D Maths is Martin's best subject.

E Martin is older than Ina.

Otázka č. 6

I'm Martin and I live in Berlin with my parents and my sisters. I'm the youngest in my family. I´m 13 years old. My

sisters are Ina and Betty. Betty is the oldest. I go to a nice school not too far from our home and I really enjoy it. I

have a lot of friends there and I enjoy studying. My favourite subject is Geography, probably because it's the

easiest too! My most difficult subject is Maths - I'm not very good at it. I like PE, because I love playing sports,

especially basketball. I'm the tallest player in our school team and I usually play really well. It's the happiest part of

my day. At the weekend I spend a lot of time with my friends Ralf and Kurt. We do everything together and they

are the most important people in my life, apart from my family of course!

Který vyučovací předmět není v uvedeném textu zmíněn?

A

B

C

D
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 7

Vyber vhodné sloveso.

______ the piano

A Cook

B Listen

C Play

D Look

Otázka č. 8

Vyber vhodné sloveso.

______ English

A Look

B Live

C Speak

D Work

Otázka č. 9

Vyber vhodné sloveso.

______ TV

A Work

B Listen

C Look

D Watch
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 10

Přiřaď správně čísla slov opačného významu.

1 - young     ;     2 - happy     ;     3 - small     ;     4 - hot

Zadání Správně Zodpovězeno

A sad

B cold

C big

D old

Otázka č. 11

Přiřaď správně následující slova k nadřazeným pojmům v odpovědích.

1 - hamster    ;    2 - Sunday    ;    3 - square    ;    4 - pencil    ;    5 - potato

Zadání Správně Zodpovězeno

A CITY

B ANIMALS

C SCHOOL

D DAYS OF THE WEEK

E VEGETABLES
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 12

Přiřaď k zaměstnáním správně čísla míst, kde se obvykle vykonávají.

1 - a school    ;     2 - a kitchen     ;     3 - a hospital     ;     4 - a theatre

Zadání Správně Zodpovězeno

A a cook

B a teacher

C an actor

D a nurse

Otázka č. 13

Vyber významově odlišné slovo.

A coffee

B museum

C theatre

D church

E castle

Otázka č. 14

Vyber významově odlišné slovo.

A cake

B tea

C bread

D biscuits

E toast
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 15

Která věta je bez chyby?

A My sister name is Jane.

B My sister's name is Jane.

C My sister's name Jane.

D My sisters name is Jane.

Otázka č. 16

Která věta je bez chyby?

A Speak you German?

B Are you speak German?

C Speaking you German?

D Do you speak German?

Otázka č. 17

Doplň správně větu.

_______ play on my computer!

A Not

B Don't

C Don't to

D Not to
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 18

Doplň správně větu.

I'm coming _________.

A to home

B in home

C home

D at home

Otázka č. 19

Doplň správně větu.

Jane has a brother. ________ name is Eric.

A His

B He's

C Her

D He

Otázka č. 20

Která věta je bez chyby?

A You like some more tea?

B Would you like some more tea?

C Are you like some more tea?

D Do you like some more tea?
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 21

Která věta je bez chyby?

A He gets up at six o'clock.

B He get up in six o'clock.

C He get up at six o'clock.

D He gets up in six o'clock.

Otázka č. 22

Přiřaď správně k otázkám čísla následujících odpovědí.

I am thirteen.

I´m a teacher.

I´m fine, thanks.

From Prague.

Yes, from London.

Zadání Správně Zodpovězeno

A Are you from England?

B How are you?

C What´s your job?

D How old are you?

E Where are you from?
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 23

Zapiš, v jakém pořadí mají být následující věty, aby vznikl smysluplný rozhovor. (Čísla zapiš za sebe bez mezer jako

jedno šesticiferné číslo.)

Good morning.

One pound fifty, please.

Thank you.

Here you are. Anything else?

Good morning. Can I have a cup of coffee, please?

No, thanks.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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