
 

 
 

Náhradník Náhradník 9.A 
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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 a receptionist

B a sales representative

C a computer programmer

Otázka č. 2

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Jak se jmenuje žena v rozhovoru?

A Judy

B Jane

C Julie

Otázka č. 3

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Co studuje muž vystupující v rozhovoru?

A psychology

B physics

C biology

Otázka č. 4

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Jak přibližně starý byl muž, když se vrátil do USA?

A 7 years old

B 17 years old

C 10 years old
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 5

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Odkud žena z rozhovoru pochází?

A the United States

B Canada

C 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 Blue whales are very good divers.

B Blue whales eat almost everything, except for krill.

C The baby whale weighs about 90 kg.

D Blue whales can communicate and their loud, low-frequency sounds can travel for many miles underwater.
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Náhradník Náhradník

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 Blue whales live in the polar seas.

B The males are a bit smaller than the females.

C No animal larger than the blue whale has ever lived on Earth.

D Japan and Norway try to protect the blue whales.

Otázka č. 8

Doplň správně následující větu.

Anne is only five but she_________ already read very well.

A can

B must

C may

D should

Otázka č. 9

Doplň správně následující větu.

I didn't like the film. I thought it was very________.

A bored

B bore

C boring

D bores
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 10

Doplň správně následující větu.

I've never _______ to the USA.

A been

B went

C being

D going

Otázka č. 11

Doplň správně následující větu.

Where ________ you live when you were a child?

A have

B do

C were

D did

Otázka č. 12

Doplň správně následující větu.

I _________ with you.

A am not agree

B am not agreeing

C don't to agree

D don't agree

Otázka č. 13

Která věta je správně?

A Did she get the job?

B Did she got the job?
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 14

Přiřaď čísla zájmen, která patří do jednotlivých vět.

1 - Who     ;     2 - How many     ;     3 - When

Zadání Správně Zodpovězeno

A _____ does the show start?

B _____ are you waiting for?

C _____ languages do you speak?

Otázka č. 15

Přiřaď čísla slov opačného významu.

1 - hate     ;     2 - drop     ;     3 - forget     ;     4 - lose     ;     5 - save

Zadání Správně Zodpovězeno

A catch

B find

C spend

D love

E remember
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 16

Která spojka nebo spojovací výraz patří do následující věty?

He worked hard, ________ he passed all his exams.

A however

B but

C because

D so

Otázka č. 17

Která spojka nebo spojovací výraz patří do následující věty?

He speaks French well _________ he lived in France for many years.

A but

B although

C because

D so

Otázka č. 18

Doplň správně následující větu.

My grandfather __________ me to swim.

A taught

B learnt

C showed

D made

Otázka č. 19

Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.

The celebration of the day on which someone was born.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 20

Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.

We're from Tokyo.

A What a pity!

B Yes, please.

C Here you are.

D How interesting.

Otázka č. 21

Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.

See you tomorrow!

A It doesn't matter.

B I can't see.

C Don't be late!

D That's all right.

Otázka č. 22

Přiřaď větám čísla od 1 do 6 tak, jak by věty utvořily smysluplný rozhovor, který by mohl mít nadpis Checking-in.

Zadání Správně Zodpovězeno

A Good morning. Can I have your ticket,

please?

B Here you are.

C Thank you.

D Here´s your boarding pass. Have a

nice flight.

E Yes, this suitcase and this bag.

F Thank you. Do you have any

baggage?
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 23

Přiřaď ke každé otázce nebo větě číslo nejvhodnější z následujících reakcí.

Thanks! Same to you.

Of course I can. No problem.

I´m afraid not. It´s a bit cold.

Zadání Správně Zodpovězeno

A Bye! Have a good weekend!

B Is it OK if I open the window?

C Can you help me with this exercise?
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