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Náhradník Náhradník
Otázka č. 1
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
Jaké je zaměstnání ženy vystupující v rozhovoru?
A
B
C

a receptionist
a sales representative
a computer programmer

Otázka č. 2
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
Jak se jmenuje žena v rozhovoru?
A
B

C

Jane
Judy

Julie

Otázka č. 3
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
Co studuje muž vystupující v rozhovoru?
A
B
C

psychology
biology
physics

Otázka č. 4
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
Jak přibližně starý byl muž, když se vrátil do USA?
A
B
C

10 years old
7 years old
17 years old
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Otázka č. 5
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
Odkud žena z rozhovoru pochází?
A
B
C

Canada
the United States
France

Otázka č. 6
The Blue Whale
The blue whale is the largest type of whale, and it is also the largest animal that has ever lived on Earth. Its body
is nearly 30m long and it weighs about 160 tons. It is interesting that the females are a bit larger than the males.
Blue whales live in all the oceans of the world, except for the polar seas. They are fast swimmers and they can also
dive – nearly as deep as 500 m. A whale mother gives birth to one young every 2 – 3 years. The baby is about 6 –
7m long and weighs about 3 – 4 tons, but it can gain up to 90 kg a day. Blue whales feed only on krill. An adult
blue whale can eat up to 40 million krill in a day. Blue whales produce very loud sounds of a low frequency to
communicate with each other over very long distances. Blue whales are endangered animals. Many countries try to
protect them, but a few countries, such as Norway and Japan, continue to hunt them.
Označ všechna tvrzení, která platí.
A
B
C

D

Japan and Norway try to protect the blue whales.
Blue whales live in the polar seas.
No animal larger than the blue whale has ever lived on Earth.

The males are a bit smaller than the females.
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Otázka č. 7
The Blue Whale
The blue whale is the largest type of whale, and it is also the largest animal that has ever lived on Earth. Its body
is nearly 30m long and it weighs about 160 tons. It is interesting that the females are a bit larger than the males.
Blue whales live in all the oceans of the world, except for the polar seas. They are fast swimmers and they can also
dive – nearly as deep as 500 m. A whale mother gives birth to one young every 2 – 3 years. The baby is about 6 –
7m long and weighs about 3 – 4 tons, but it can gain up to 90 kg a day. Blue whales feed only on krill. An adult
blue whale can eat up to 40 million krill in a day. Blue whales produce very loud sounds of a low frequency to
communicate with each other over very long distances. Blue whales are endangered animals. Many countries try to
protect them, but a few countries, such as Norway and Japan, continue to hunt them.
Označ všechna tvrzení, která platí.
A
B

C
D

The baby whale weighs about 90 kg.
Blue whales are very good divers.

Blue whales eat almost everything, except for krill.
Blue whales can communicate and their loud, low-frequency sounds can travel for many miles underwater.

Otázka č. 8
Které z následujících slov se nepoužívá ve vazbě to miss_______?

A
B
C
D

the bus
the ball
the way
the family

Otázka č. 9
Které z následujících slov se nepoužívá ve vazbě to tell _______?
A
B
C
D

hello
a story
a joke
the truth
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Otázka č. 10
Co se nejlépe hodí do následující věty?

Have you ________ met a famous person?
A
B
C
D

ever
still
yet
only

Otázka č. 11
Co se nejlépe hodí do následující věty?

I lost my keys but __________ I found them in my pocket.
A
B
C
D

first
yet
next
finally

Otázka č. 12
Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.

He or she looks after your teeth.
A

Zodpovězená hodnota
žádná hodnota

Otázka č. 13
Co se nejlépe hodí do následující věty?

Have you sent that letter to Paul? Yes, I've____________ done that.
A
B
C
D

still
yet
now

already
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Otázka č. 14
Která věta je správně?

A
B

Are you ever eat Chinese food?
Have you ever eaten Chinese food?

Otázka č. 15
Doplň správně následující větu.

Would you like to go ________ with me this afternoon?
A
B
C
D

swim
swimming
to swim
a swim

Otázka č. 16
Vyber správný překlad.

Kdybych byl bohatý, cestoval bych po světě.
A
B
C
D

If I were rich, I would travel round the world.
If I were rich, I will travel round the world.
If I am rich, I would travel round the world.
If I were rich, I travel round the world.

Otázka č. 17
Vyber dvojici sloves, která v daném tvaru a pořadí patří do následující věty.

Don't _________ anybody what I _________. It's a secret just between us.
A
B
C
D

tell - said
told - say
said - tell
say - told
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Otázka č. 18
Doplň správně následující větu.

Do we_________ pay for our drinks now?
A
B
C
D

must
have got to
have to
have

Otázka č. 19
Vyber správný překlad.

Jakmile přijdu domů, udělám domácí úkol.
A
B
C
D

As soon as I got home, I do my homework.
As soon as I'll get home, I'll do my homework.
As soon as I'll get home, I do my homework.
As soon as I get home, I'll do my homework.

Otázka č. 20
Které sloveso je možno použít ve všech následujících větách?

I always ____ up early. I ____ on well with Hannah. I ____ to work at 9.00 I ____ by with a little help from my
friends.
A
B
C
D

put
look
get
make
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Otázka č. 21
Přiřaď k situacím popsaným v odpovědích logicky se hodící reakce.

1 - pass it

;

2 - find them later

;

3 - answer it

Zadání
A

B

C

have an English exam

lose my keys

phone ringing

Otázka č. 22
Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.

How many people were at the concert?
A
B
C
D

A bit.
A little.
A few.
Not much.

Otázka č. 23
Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.

David's broken this vase.
A
B
C
D

I hope so.
Not at all.
That's very good.
It doesn't matter.
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