
 

 
 

Náhradník Náhradník 5.A 
(Testovací klíč: GSDZUTIZ)

 

Obecná škola
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/
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/
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/
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 1

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Kolik je Mikeovi let?

A 11

B 25

C 15

Otázka č. 2

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 is a student.

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

Otázka č. 3

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

Které tvrzení o Nicole neplatí?

A Nicole never goes to the gym.

B Nicole likes reading books.

C Nicole likes listening to music.

Otázka č. 4

Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.

S kým Nicole bydlí?

A with her parents and her brothers

B with her parents

C with her brothers
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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 Maths is Martin's best subject.

B Martin doesn't like his school.

C Martin is the tallest on the team.

D Martin has two best friends.

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 Look

C Listen

D Play

Otázka č. 8

Vyber vhodné sloveso.

______ TV

A Speak

B Listen

C Look

D Watch

Otázka č. 9

Vyber vhodné sloveso.

______ English

A Speak

B Look

C Play

D Work

Otázka č. 10

Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.

You can watch this in a cinema.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 11

Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.

The biggest animal in the world, it lives in the sea.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 12

Přiřaď k větám čísla výrazů, které patří do vět na vynechaná místa.

1 - get up     ;     2 - tell     ;     3 - live

Zadání Správně Zodpovězeno

A Do you _____ in a town or a city?

B On Tuesday mornings I _____ at

5.30.

C Mummy, _____ me that story again,

please.

Otázka č. 13

Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.

The first meal we eat in the morning.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 14

Doplň správně větu.

She ________ the answer.

A never know

B knows never

C never knows

D know never

Otázka č. 15

Vyber správnou možnost.

A I want to travel around the world.

B I want travel around the world.

C I want to travelling around the world.

D I'm wanting to travel around the world.

Otázka č. 16

Vyber správnou možnost.

A There aren't no sandwiches.

B There aren't any sandwiches.

C There aren't a sandwiches.

D There aren't some sandwiches.

Otázka č. 17

Doplň správně větu.

There _________ food in the fridge.

A aren't some

B isn't any

C aren't any

D isn't some
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 18

Vyber správnou možnost.

A I can to speak French very well.

B I can speaking French very well.

C I can to speaking French very well.

D I can speak French very well.

Otázka č. 19

Ve které větě je chyba?

A Who is your best friend?

B Do you like listening music?

C Do you often wear jeans?

D He is thirsty.

Otázka č. 20

Doplň správně větu.

________ boy is your cousin?

A What

B Who

C Whom

D Which

Otázka č. 21

Ve které větě je chyba?

A I'd like to visit San Francisco.

B What sort of music you like?

C She has coffee and toast for breakfast.

D I like swimming and football.
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 22

Spoj části výrazů, které k sobě patří.

1 - for a walk     ;     2 - a meal     ;     3 - your hair     ;     4 - an e-mail

Zadání Správně Zodpovězeno

A cook

B wash

C go

D send

Otázka č. 23

Přiřaď k otázkám správně čísla vhodných následujících odpovědí.

Because I need it for my job.

Three times a week.

In Mexico.

No, I´m single.

Zadání Správně Zodpovězeno

A Where were you born?

B Are you married?

C How often do you have English

classes?

D Why are you learning English?
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