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Rozřazovací test pro český jazyk

I. Kde byste mohli vidět tyto nápisy?
Где вы увидите эти надписи?

[Přijdu hned]
	A) v autobuse	B) na recepci	   C) ve škole 

[Ordinační hodiny]
	A) u lékaře		B) v bance	C) na poště

[Představení vyprodáno] 
A) v obchodě		B) v divadle	C) v tramvaji

[Zboží vám zvážíme u pokladny]
	A) v supermarketu	B) v nemocnici C) v divadle

[Spotřebujte do ….]
A) na jogurtech	B) v autě	 C) na oblečení


II.  Vyberte správnou možnost (A, B, C, nebo D) 
Выберите правильный вариант (A, B, C или D):

Odkud jste ?
A) Z Ruska. 		B) Ruska.	C) V Rusku.		D) Ruský.

Petr je ______.
A) student 		B) studentka	   C) studuje  	D) studenti

To ______ pravda.
A) neje. 	B) nebýt	C) nemá 	D) není

Promiňte. - ______.
A) Není zač.	B) To nic.	C) Bohužel.	D) Děkuju.

Co děláte?
A) Ty taky.	B) Studovat.	C) Nedělám. 	D) Jsem manažer.

______ je Václav Klaus ?
A) Kam	B) Kdo		C) Kdy		D) Jak

Ivana a Alex ______ v hotelu.
A) jsou   	B) jsme	C) jste		D) je

To víno je ______.
A) dobří	B) dobrá	C) dobré	D) dobro

Daniel ______ každý víkend do Francie.
A) telefonuju	  B) telefonuje	C) telefonuješ	D) telefonová

víkendu ______ minimálně 10 hodin.
A) spím	B) spám	C) spát jsem		D) jsem spím



III. Z možností A, B, C, doplňte slova do textu 
Заполните пропуски в тексте одним из вариантов A, B или C:

Jmenuji se Zuzana Peterková a bydlím v Praze ve (16)…………………….. Náš dům je velký, žije v něm celá naše rodina. Domácí práce máme rozdělené mezi všechny (17)…………….. rodiny. Maminka mi říká: „Zuzko, (18)……………. a ……………………. než přijde tatínek z práce. Tatínek (19)…………. často říká, že musíme být pořádnější. Ale copak to jde v (20)…………………………………….? Někdy si myslím, že by bylo (21)……………………, kdybychom bydleli v mnohem (22) ……………………….. domě nebo bytě. 

 A) Slunečné ulice	B) Slunečné ulici 		C) Slunečné ulicy
 A) členové		B) členi			C) členy
 A) nakupi a vyluxuji	B) nakup a vyluxuj		C) nakoupi a vyluxuj
 A) jej			B) něj				C) jí
 A) tak velkém domě	B) tak velkého domu	C) tak velkého domu
 A) dobrejší		B) lepší			C) největší
 A) menším		B) malým			C) menšejším



IV. Doplňte slovo nebo slovní spojení podle smyslu:
Вставьте слова или словосочетания, подходящие по смыслу:


 V obývacím pokoji máme …..
	A) pánev			B) gauč			C) pračka

 Vlak, letadlo, auto  jsou…..		
	A) dopravní prostředky	B) MHD	C) transporty

 Brambory, rýže, pohanka patří mezi….
	A) přílohy			B) doplňky	C) zákusky


 Na dopis potřebujeme……….	
A) známku a obálku		B) razítko a balík		C) známku a balík

 Když prší, venku je………….
	A) vlhko			B) vlažno			C) teplota

 Místo, odkud divák pozoruje představení je…………		
A) hlediště	B) jeviště	C) vstupenka

 Abychom se chovali ekologicky, musíme ……………. odpad.
A) rozebírat	B) šetřit	C) třídit

 Když chceme vyhrát peníze v kasinu, musíme nejprve ……………. svoje peníze.
A)vsadit	B)si půjčit	C)natočit




