
 

 

„Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“ 

 

Varianta č. 1. použitých testů 

 

Ostrava, prosinec 2012 

  



Český jazyk 
 

 
1. Označ správně napsanou přímou řeč s uvozovací větou: 
 
a) “To je naprosto správné“, odpověděla Eliška. 
b) „To je naprosto správné“, odpověděla Eliška. 
c) „To je naprosto správné,“ odpověděla Eliška. 
d) „To je naprosto správné“ odpověděla Eliška. 
 
2. Která z následujících dvojic slov je ve stejném významovém vztahu jako výrazy břitký – ostrý? 
 
a) chrabrost – statečnost 
b) lehkomyslný – zodpovědný 
c) květina – konvalinka 
d) sněženka – sníh 
 
3. Označ, co vyplývá z textu: 
 
Leží naznak s pažemi přimknutými k tělu, otevřenýma očima civí do okna ucpaného řídkou tmou. Za 
oknem je už pavlač s rozviklanými dlaždičkami, které co chvíli zachřestí pod chodidly, a čtvercová 
studna dvorku. Noc vstupuje do města a její ticho ho prostupuje, šelestí a syčí ve spáncích, je plné 
nápovědí a neurčitých zvuků, jen loudavý krok starých pendlovek proklepává zeď svým jednotvárným 
rytmem. 
                      (J.Otčenášek: Romeo, Julie a tma) 
a) že se začíná stmívat 
b) že v místnosti bylo naprosté ticho  
c) že na dvorku byla studna 
d) že na dvorku byl hluk 
 
4. Označ souvětí, ve kterém jsou správně napsaná velká a malá písmena: 
 
a) Blížilo se poledne a slunko nemilosrdně pražilo. 
b) Na obloze se objevil měsíc ještě před západem Slunce. 
c) Objevil se u nás, ještě než Měsíc uplynul. 
d) Dcera byla Sluncem jejího života. 

 
5. Ve které řadě vět není pravopisná chyba? 
 
a) Projel jsem úzkým vjezdem. Velkou část oka zaujímá bělmo. Obědnal jsem si jídlo. 
b) Řekové věřili věštbám. Věštby jim poskytovaly vjedmy ve věštírnách. Miluji větrníky. 
c) Dříve byly vějíře, dnes jsou větráky. Vědec svým oběvem získal věhlas. 
d) Součástí pozdravu bylo objetí. Vědci si myslí, že popisují objektivní vjemy. 

 
6. Která věta nejvýstižněji charakterizuje situaci v textu? 
 
Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. 
Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se 
vystřídaly v sledu míšených karet. „Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, 
„zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který 
měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou 



čistotu?“ 
           (Vladislav Vančura: Rozmarné léto) 
 
a) Kdo chce kam, pomozme mu tam. 
b) To je počasí pod psa. 
c) V červnu bývá krásně. 
d) Ten teploměr nefunguje. 
 
7. Zatrhni, které cizojazyčné termíny označují hráče: 
 
Starý Klapzuba přísně dohlížel, aby každý uměl všecko. A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, 
podávat, falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, 
driblovat, hrát hlavou, kopat desetimetrovky a roh, házet aut, brát míč z nohou, chytat jej na prsa, 
kombinovat třemi vnitřními nebo spojkou, křídlem a halfbekem, přehrávat na křídla, podnikat výpady 
nebo zase je zarážet, provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci, 
dobíhat, vybíhat, vyrážet míč robinzonádou, stáčet jej ve větru, dělat klamavé pohyby, nestát ofsajd, 
přeskočit nastavenou nohu, hrát s jedním bekem, kopat špičkou, nártem holení, kotníkem, patou. 
                            (Eduard Bass, Klapzubova jedenáctka) 
 
a) Aut  
b) Halfbek 
c) Robinzonáda 
d) Ofsajd 
 
8. Označ úplnou a správnou synonymickou řadu podstatných jmen: 

 
a) poučení, signál, ohlášení, oznámení 
b) znamení, lekce, oznámení, ohlášení 
c) znamení, signál, ohlášení, osvojení 
d) signál, znamení, ohlášení, oznámení 

 
9. Do které věty lze doplnit gramaticky správně chybějící předponu z? 

 
a) _levy se vztahovaly jen na určitý druh zboží. 
b) _levněné zboží bylo rychle vyprodáno. 
c) Museli jsme se _hodnout na správném řešení. 
d) Trenér našeho mužstva musel ze svých požadavků _levit. 

 
10. Která věta je napsána bez chyby? 

 
a) Přikázala dětem, aby byli zticha. 
b) Přikázala dětem aby byly zticha. 
c) Přikázala dětem, aby byly zticha. 
d) Přikázala dětem, aby byly sticha. 

 
11. Označ pravopisně správně napsanou větu: 

 
a) Mohli byzme se sejít, kdyby jste měli zítra čas. 
b) Mohli by jsme se sejít, kdyby jste měli zítra čas. 
c) Mohli bychom se sejít, kdybyste měli zítra čas. 
d) Mohli bysme se sejít, kdybyste měli zítra čas. 

 



12. Ve které skupině slov doplníš pouze -n-? 
 

a) Je naší milou povi n/nn ostí Vám gratulovat a předat ce n/nn u za prv n/nn í místo. 
b) Blaže n/nn ě se svěřovala svému de n/nn íčku, že jí vě n/nn oval úsměv. 
c) K obědu jsme měli speciál n/nn í rizoto z celozr n/nn é rýže. 
d) Je to tvá vi n/nn a, neházej to na nevi n/nn ého sourozence! 

 
13. Označ, ve které z následujících vět není sloveso v oznamovacím způsobu: 

 
a) Kéž se směješ vždycky tak od srdce! 
b) Přichystáš si svačinu sám? 
c) Vraťte se domů včas. 
d) Půjdeš domů? 

 
14. Vyberte variantu, v níž doplníte správně jen hlásku –ě, nikoliv -ně: 

 
a) Sm_nka zněla na obnos peněz v cizí m_ně. 
b) Jedl střídm_ měkký řízek z jem_ umletého masa. 
c) Příjem_ě ji překvapil kytičkou pom_nek. 
d) Anglicky se krkolom_ dorozum_l. 

 
15. Která řada výrazů je pravopisně správná? 

 
a) Jizerské hory, ulice Pod Vyhlídkou, Karlovy Vary 
b) Ústí nad Labem, náměstí Míru, Jižní Francie 
c) Ostrov Korfu, Pražský Hrad, Černé jezero 
d) Spolková Republika Německo, Velikonoce, Evropská Unie 

 
16. Jaký větný člen představuje podtržené spojení ve větě? 
 
Dovolená u moře se nám vydařila. 

 
a) příslovečné určení místa 
b) neshodný přívlastek 
c) předmět 
d) doplněk 

 
17. Přiřaď správně významové poměry mezi větnými členy v následujících větách:  

 
a) Projev byl krátký, ale srozumitelný.                    Stupňovací/ Vylučovací/Slučovací/Odporovací 
b) Pracoval vždy pilně, zodpovědně a rozvážně.         Stupňovací/Vylučovací/Slučovací/Odporovací 
c) Pepík a Alena uměli senzačně bruslit.                             Stupňovací/Vylučovací/Slučovací/Odporovací 
d) Uměla nejenom vařit, ale jídlo i pohledně servírovat. Stupňovací/Vylučovací/Slučovací/Odporovací 

 
18. Jak se vyjadřuje k tématu alkohol autor následujícího textu? 
 
Alkohol je v naší společnosti všudypřítomný, abstinují pouze asi čtyři procenta populace. Legální je 
veškerá – i televizní – reklama na alkoholické nápoje a svou náklonnost k této droze veřejně prezentují 
politici, umělci, všichni, kdo mohou být identifikačními modely mládeže. Proto společnost přestala 
alkohol vnímat jako drogu. Dopady jsou katastrofické, a ještě horší je, že o nich prakticky nikdo neví. 
 
a) ostře kriticky 



b) opatrně 
c) vtipně 
d) nostalgicky 
 
19. Které z následujících slov je přímo odvozeno od základového slova den? 

 
a) denní 
b) denně 
c) deníček 
d) dvoudenní 

 
20. Označ souvětí, které odpovídá tomuto grafu: 

 

 
 

a) Když liška byla pryč, zvedlo se hejno bažantích slípek a odletělo si najít jinou mez a jiný les, kde 
žádné lišky neloví. 

b) Když byla liška pryč, zvedlo se hejno bažantích slípek a odletělo si najít jinou mez a jiný les bez 
lišek. 

c) Po odchodu lišky se zvedlo hejno bažantích slípek, odletělo si najít jinou mez a jiný les, kde žádná 
liška neloví. 

d) Až byla liška pryč, zvedlo se hejno bažantích slípek, aby odletělo najít si jinou mez a jiný les, v 
němž žádné lišky neloví. 

 
21. Která z následujících vět obsahuje přístavek? 

 
a) Malebné jihočeské město Tábor má slavnou minulost. 
b) Tábor, malebné jihočeské město, má slavnou minulost. 
c) Navštívili jsme malebné město Tábor, ležící na jihu Čech. 
d) Malebné město Tábor, které leží v srdci jižních Čech, má slavnou minulost. 

 
22. Vyber do každé věty správný tvar zájmena já: 

 
a) mě / mně Místo (já) tam půjde Václav. 
b) mě / mně Nemusíš se (já) bát. 
c) mě / mně To (já) poradil Váš Pepík. 
d) mě / mně Ke (já) můžeš být upřímný. 

 
23. Označ slovo, které nepatří mezi číslovky: 

 
a) nic 
b) mnoho 
c) několik 
d) málo 

 
24. Ve které řadě jsou pouze neurčitá zájmena? 



 
a) někdo, čímsi, jakýsi, každé, leckdo 
b) něco, všechno, nikam, několik, nějaký 
c) cokoli, kdykoli, nikdy, několikrát, jakýsi 
d) někdo, nijak, kamsi, kdekoli, čísi 
 

Matematika 
 

1. Zapiš pod každým obrázkem pomocí zlomku v základním tvaru, jaká část obrázku je vyšrafovaná 
(příklad zápisu: 1/5). 

 

 
[1/2] 
 

 
[1/2] 

 

 
[1/2] 
 

 
[1/4] 

 
[1/2] 
 



2. Z daných čísel vyber k číslu 1,75 číslo opačné. 
 

a) 
 

 
 

b) -1
  

 
 

c) 
 

 
 

d)   
 

 
 

 
3. Sloupcový graf uvádí počet obyvatel v Moravskoslezském kraji podle okresů. 
 

 
Urči třetí nejlidnatější  okres tohoto kraje. 
 
a) Karviná 
b) Opava 
c) Nový Jičín 
d) Frýdek-Místek 

  
4. Kolik dle platného ceníku provozovatele zaplatíš při rezervaci  

2 dopoledních tenisových kurtů na 2 hodiny a celého víceúčelového hřiště na 3 hodiny ve všední 
den? 

 



 
 
a) 9 440,- Kč 
b) 9 060,- Kč 
c) 1 280,- Kč 
d) 1 360,- Kč 
 
5. Paní učitelka si udělala přehled známek z písemky. Výsledky jsou  

v tabulce. 
 

Známka Počet žáků Vyjádření číslem 

1 //// 4 

2 ///// 5 

3 //// 4 

4 /// 3 

5 // 2 

 
Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá: 
 
a)  ANO / NE ve třídě je celkem 18 žáků 
b)  ANO / NE  průměrná známka z písemky je 2,4 
c)  ANO / NE  polovina žáků má jedničku nebo dvojku 

d)  ANO / NE  
 

 
 žáků má pětku 

 

6. Pohádkový Smolíček Pacholíček vypil každé ráno  
 

 
 l mléka. Za kolik dnů vypil jeden hektolitr 

mléka? 
 
Řešení: [400 dní ] 

 
7. Doplň mezi následující číselné výrazy jeden ze znaků =, <, > tak, aby zápis byl pravdivý. 
 

a) 23   <     32 



b) 55 – 10 : 5     =    49 + 2 . 2 

c) 5 . 7 – 3    =    (5 . 7) – 3 

d) 81 : (9 – 6)   >     81 : 9 – 6 
 
8. Který geometrický obrazec se NENACHÁZÍ na obrázku? 
 

 
 
a) kruh 
b) pravoúhlý trojúhelník 
c) čtverec 
d) rovnoramenný trojúhelník 
e) rovnostranný trojúhelník 
 
9. Uvedený součin je roven: 
 
(3a+5b)·(9b-8a) 

 
a) -24a2+45b2 
b) 24a2-45b2 
c) -24a2+13ab+45b2 
d) -24a2-13ab+45b2 

 
 

10. Urči vzdálenost bodů K, L: 
 

 
 

Řešení: [10] 
 

11. Jaká je velikost úhlu α na obrázku? 
 



 
 
Řešení: [85°] 

 
12. Který z následujících výrazů je správným vyjádřením výšky válce v z tohoto vzorce? 

 
  =           

 

a)   = 
 

     

b)   = 
     

 
 

c)   = 
 

   
     

d)   = S - 2     
 

13. Čemu se rovná uvedený výraz? 
 

               

     
 

 
a) 2 
b) 4 

c) 
 

  
 

d)     
 

14. Turisté se vrátili z výletu lodí za 8 
 

 
 hodiny. Cesta na ostrov trvala 2 

 

 
 hodiny, zpáteční cesta 

2 
 

 
 hodiny. Kolik času strávili turisté na ostrově? 

 
Řešení:[3 hodiny 35 minut ] 

 
15. Převeď na jednotky uvedené v tabulce 

 

g t kg  q 

6300 [0,0063] [6,3] 0,063 

[1 200 000] 1,2 [1 200] 12 



[150 000] [0,15] 150 1,5 

[24 000] [0,024] [24] 0,24 

 
16. Vypočítej obsah svislého řezu příkopu tvaru rovnoramenného lichoběžníka. Šířka dna je 35 cm, 

horní šířka 6 dm a hloubka příkopu je 0,48 m. 
 

a) 228 cm2 
b) 24,9 dm2 
c) 22,8 dm2 
d) 249 cm2 
 
17. Krychle má délku hrany 6 dm. Jak se změní její objem, jestliže délku hrany zmenšíme na třetinu? 

 
Řešení: [ zmenší se o 208 dm3 ] 

 
18. 3 malíři by vymalovali dům za 16 dní. Kolik malířů je třeba přibrat, aby byl dům vymalován za 6 

dní?  
 

Řešení: [ 5] 
 

19. Když Pavel projel na kole sedmkrát obdélníkovou cyklistickou trasu s rozměry obdélníku 245,5 
m a 180,25 m, prohlásil „podle tachometru, který mám na kole, jsem ujel asi 6 km." Měl Pavel 
pravdu? 

 
a) ano 
b) ne 

 
20. Kolik balíčků tvaru kvádru o rozměrech 20 cm, 25 cm a 10 cm se maximálně vejde do krychlové 

krabice o délce hrany 1 m? 
 
Řešení: [200] 

 

Anglický jazyk 
 

1. Vyberte ze čtyř možností správnou odpověď: 
 

My mother is ..... than my father. 
 

a) young 
b) younger 
c) more youngest 
d) the youngest 

 
2. Vyberte ze čtyř možností správnou odpověď: 

 
My father is ..... when he is surrounded by his family. 

 
a) a happiest 
b) happier 



c) the happy 
d) the most happy 

 
3. Ze čtyř možností předložek vyberte správnou předložku. 

 
Do you need help ..... your bag? 

 
a) with 
b) at 
c) to 
d) on 

 
4. Vyberte a označte slovo, které do skupiny nepatří: 

 
a) kitchen 
b) bathroom 
c) hall 
d) shelf 

 
5. Z nabízených čtyř možností vyberte správný tázací výraz. 

 
..... do you live? I live in London. 

 
a) Why 
b) Who 
c) How 
d) Where 

 
6. Z nabízených čtyř možností vyberte správný tázací výraz. 

 
..... does she sing? She likes it. 

 
a) Who 
b) How 
c) Why 
d) Where 

 
7. Přečtěte si pozorně následující text a rozhodněte, zda jsou 4 tvrzení týkající se textu pravdivá 

(TRUE), anebo nepravdivá (FALSE). 
 

Dan Brown is the author of numerous #1 bestselling novels, including The Da Vinci Code, which has 
sold more than 80 million copies worldwide, making it one of the best selling novels of all time. Named 
one of the World's 100 Most Influential People by TIME Magazine, he has appeared in the pages of 
Newsweek, Forbes, People, GQ, The New Yorker, and others. His novels are published in 51 languages 
around the world.  

(Source: http://www.danbrown.com) 

 
a) Dan Brown is the author of only 1 bestselling novel.   T F 
b) Dan Brown is the author of numerous bestselling novels.  T F 
c) The Da Vinci Code wasn’t one of the best selling novel of all time. T F 
d) His novels are published only in English around the world.  T F 

 



8. Přečtěte si pozorně následující text a rozhodněte, zda jsou 4 tvrzení týkající se textu pravdivá 
(TRUE), anebo nepravdivá (FALSE). 

 
The Tower of London was built by William the Conqueror in 1078 to guard the river approach to 
London. It was restored in 1700, but the original part of the White Tower (so named because Henry III 
had it whitewashed both inside and out) still stands. 
From 1322 onwards the Tower held prisoners suspected of plotting the downfall of the Monarch. 
Amongst the most famous prisoners held there were Anne Boleyn, Katherine Howard, Lady Jane Grey, 
the Earl of Essex and the young princes, Edward V and Richard of York. The last prisoner was the Nazi, 
Rudolph Hess. He was held from 17-21 May 1941. 
Today, the Tower is probably best known as the home of the Crown Jewels. 

(Source: http://www.london-tourist-information.com/toweroflondon.htm) 

 
a) The Tower of London was built in 1066.     T F 
b) The Tower of London was restored in 1700.    T F 
c) Today, the Tower is probably best known as a prison.   T F 
d) The last prisoner was Richard of York.     T F 

 
9. Vyberte správné komparativy (2.stupeň přídavného jména): 

 
a) happy     happyer / happer / happier   
b) good      gooder / better / well     
c) strong     stronger / strongger / strongier  
d) dangerous    dangerouser / more dangerous / more dangerouser 
e) bad     badder / better / worse 

 
10. Ze čtyř možností předložek vyberte správnou předložku. 

 
Do you live ..... your mother? 

 
a) to 
b) in 
c) from 
d) with 

 
11. Doplňte správnou místní předložku 

 
a) home   in / at / on 
b) the table  in / at / on 
c) the middle  in / at / on  
d) school   in / at / on 
e) my room  in / at / on 

 
12. Vyberte a označte slovo, které do skupiny nepatří: 

 
a) first   
b) third 
c) fifth 
d) seven 

 
13. Doplňte větu správným názvem povolání. 

 



…………………… looks after people in hospital. 
 

a) a barman 
b) a sister 
c) a nurse 
d) a jour nalist 

 
14. Vyberte otázku na uvedenou odpověď:  What is your address? 

How old are you? 
What is your hobby? 
Where does he live?  
How many sisters does she have? 

 
a) I’m 17 years old.      
b) He lives in Prague.     
c) She has two sisters.      
d) My address is 3, Garden Street.    
e) My hobby is gardening.      
 
Řešení:    a) How old are you? 

   b) Where does he live?  
          c) How many sisters does she have? 
          d) What is your address? 
          e) What is your hobby? 
 

 
15. Z uvedených slov sestavte větu. 

 
phone-your-what-number-is? 

 
Řešení: [ What is your phone number. ] 

 
16. Z uvedených slov sestavte větu. 

 
fruit-did-eat-John-not. 

 
Řešení: [ John did not eat fruit. ] 

 
17. Rozhodněte, zda je slovosled věty správný (R) nebo nesprávný (W): 

 
a) Would you to like have more free time?   R W 
b) What usually do you have for breakfast?   R W 
c) Why do you want to learn English?    R W 
d) When do you usually do your homework?   R W 
e) Does have your bedroom a balcony?    R W 

 
18. Ze čtyř možností vyberte správný tvar: 

 
She ..... to the radio right now. 

 
a) is listening 
b) listen 



c) listens 
d) doesn’t listen 

 
19. Vyberte ze čtyř možností správnou odpověď. 

 
Can I talk to Mr. Brown? 

 
a) Oh, you are welcome. 
b) I am sorry. He is in a meeting right now. 
c) Thank you very much. 
d) Does he like you? 

 
20. Přečtěte si pozorně následující text a rozhodněte, zda jsou 4 tvrzení týkající se textu pravdivá 

(TRUE), anebo nepravdivá (FALSE). 
 

Phil is most famous for his comprehensive Beatles tour for which he comes highly recommended in 
many international guide books. The tour takes in Beatles homes, schools, colleges (including Paul 
McCartney's L.I.P.A), theatres, Strawberry Field, Penny Lane, Woolton village/St Peter's church (where 
John first met Paul) and many more Beatles sites. Phil gives full historical background to all these 
sights, offering fun anecdotes and the frequent opportunities to step out and take souvenir 
photographs. 
Phil's tour also includes: Liverpool’s interesting maritime history, European emigration, World War II, 
American civil war, Lusitania and Titanic Connections. Phil will do his best to pick you up and drop you 
off at the Beatles Story museum or your city centre hotel, ferry terminal or Liverpool John Lennon 
Airport.  

(Source: http://www.angelfire.com/trek/liverpool/reviews.html) 

 
a) Phil is not famous for his Beatles tour.    T F 
b) Phil is most famous for many Beatles sites.   T F 
c) Phil is most famous for his Beatles tour.   T F 
d) Phil gives souvenir photographs.    T F 

 
21. Vyberte správnou odpověď na otázku číšníka v restauraci: 

 
“Would you like something to drink?“ ___________. 

 
a) Beer! 
b) No, I don’t like it. 
c) Yes please, some water. 

 
22. Ze čtyř možností vyberte správný tvar: 

 
..... the football on TV last night? 

 
a) Did you watch 
b) Do you watched 
c) Watched you 
d) Were you watch 

 
23. Vyberte ze čtyř možností správnou odpověď. 

 
Did you hear anything yesterday? 



 
a) Yes, I heard somebody going into the room. 
b) Yes, I hear. 
c) Yes, I do. 
d) Yes, I have hear. 

 
24. Do otázky doplňte was nebo were: 

 
a) Was / Were   you happy? 
b) Was / Were   you at home yesterday evening? 
c) Was / Were   he ill last week? 
d) Was / Were   they at the cinema two weeks ago? 
e) Was / Were   she your friend at school? 

 

Německý jazyk 
 

1. Slova v závorce použij ve správném pořadí. Vyber z možností: 
 

Du ärgerst dich immer, (wenn – Schwester – anzieht – deine – deine – Sachen). 
 

a) wenn anzieht deine Sachen deine Schwester 
b) wenn deine Sachen deine Schwester anzieht 
c) wenn deine Schwester deine Sachen anzieht 
d) wenn deine Schwester anzieht deine Sachen 

 
2. Vyber správný tázací výraz: 

 
………… dauert der Dezember. 3O Tage oder 31 Tage? 

 
a) Wann 
b) Wie lange 
c) Warum 
d) Woher 

 
3. Podle významu z nabídky vyber správné slovíčko: 

 
Ich gratuliere, Frida! Hier ist ein ………………… für dich! 

 
a) Hausaufgaben 
b) Gymnastik 
c) Geschenk 
d) Heute 

 
4. Helga … oft Jeans. 

 
a) trägst 
b) tragt 
c) trägt 
d) tragst 

 



5. ... Montag haben wir 6 Stunden. 
 

a) Im 
b) In 
c) An 
d) Am 

 
6. Ich habe Halsschmerzen. 

 
a) Was tut dir weh? 
b) Wo hast du den Hals? 
c) Was hast du auf dem Hals? 
d) Dein Hals ist schmutzig. 

 
7. Vyber správnou odpověď: 

 
Wann fährt der Zug? …………………………………… 

 
a) Um zwanzig nach elf. 
b) Am zwanzig nach elf. 
c) Zwanzig nach elf. 
d) Im zwanzig nach elf. 

 
8. Vyber jednu z možností, která se hodí: 

 
Möchten Sie Wienerschnitzel mit Kartoffeln? Nein, danke, ich ……………… 

 
a) esse nicht Fleisch. 
b) esse nicht kein Fleisch. 
c) esse kein Fleisch. 
d) esse gern Fleisch. 

 
9. Doplň, která z variant je ta správná: 

 
Ich heiße Kurt Tucholski. Wie bitte, ich …………………………… 

 
a) habe Sie kein verstanden. 
b) habe Sie nicht verstanden. 
c) haben Sie verstanden nicht. 
d) Sie habe nicht verstanden. 

 
10. … ihr in die Stadt? 

 
a) fährt 
b) fährst 
c) fahrt 
d) fahrst 

 
11. Ich muss .... 7 Uhr zu Hause sein. 

 
a) um 
b) am 



c) im 
d) an 

 
12. … wohnst du? 

 
a) wann 
b) wo 
c) wer 
d) welche 

 
13. Wie geht’s? 

 
a) Danke, gut. 
b) Ich gehe nach Hause. 
c) Tut mir Leid. 
d) Ich habe Zeit. 

 
14. Vyber správný tvar slovesa: 

 
………………… mir Butter, bitte! 

 
a) Gebe 
b) Gibt 
c) Gib 
d) Geben 

 
15. Vyber takovou odpověď, ve které je vhodně použita správná předložka: 

 
Wann sind Sie, Herr Klein, geboren? Ich bin ………………………………… 

 
a) im Jahre 1948 geboren 
b) in Jahre 1948 geboren 
c) im 1948 geboren 
d) am 1948 geboren 

 
16. Vyber, které slovo se podle významu nejlépe hodí: 

 
Ein Mensch, der keine Arbeit hat, ist …………………………. 

 
a) arbeitsvoll. 
b) arbeitsfrei. 
c) arbeitslos. 
d) Arbeitsfähig. 

 
17. Vyberte správnou variantu otázky 

 
a) Sind Sie jetzt zufrieden? 
b) Sie sind jetzt zufrieden? 
c) Zufrieden Sie sind jetzt? 
d) Jetzt Sie sind zufrieden? 

 
18. Vyberte správnou variantu věty oznamovací 



 
a) Ich einkaufe in diesem Geschäft sehr gern. 
b) Ich kaufe ein in diesem Geschäft sehr gern. 
c) Ich in diesem Geschäft kaufe sehr gern ein. 
d) Ich kaufe in diesem Geschäft sehr gern ein. 

 
19. Er fährt .... Sommer ins Gebirge. 

 
a) in 
b) ins 
c) im 
d) in den 

 
20. Ich … gern im Garten …. 

 
a) bin gearbeitet 
b) habe gearbeiten 
c) habe gearbeitet 
d) habe gearbeit 

 
21. … Hund ist der schönste? 

 
a) wem 
b) wen 
c) welcher 
d) wer 

 
22. Von … hast du das Buch? 

 
a) wem 
b) wen 
c) wer 
d) wie 

 
23. Vyberte správnou větu v záporném tvaru: 

 
a) Sie heißt nicht Helga. 
b) Sie nicht Helga heißt. 
c) Helga sie nicht heißt. 
d) Helga sie heißt nicht. 

 
24. Vyberte správnou větu v záporném tvaru: 

 
a) Kein schönes Mädchen Adele ist. 
b) Adele ist nicht kein schönes Mädchen. 
c) Adele ist kein schönes Mädchen. 
d) Adele kein schönes Mädchen ist nicht. 

 
25. Die Schuhe sind aus Leder. 

 
a) Haben Sie Schuhe? 
b) Ist das echtes Leder oder Lederimitat? 



c) Wo gibt es Schuhe? 
d) Sind die Schuhe aus Kunststoff? 

 
26. Která z vět z výběru znamená totéž, jako věta v zadání? 

 
Sie sind draußen. = ………………………………… 

 
a) Die Kinder nicht im Haus sind. 
b) Die Kinder sind nicht im Haus. 
c) Die Kinder sind im Hause. 
d) Im Haus die Kinder sind nicht. 

 
27. Vyberte správnou větu v záporném tvaru: 

 
a) Sie hat kein Bruder. 
b) Sie hat nicht Bruder. 
c) Sie keinen Bruder hat. 
d) Sie hat keinen Bruder. 

 
28. Přečti si pozorně následující odstavec a poté rozhodni, která z nabízených možností nejlépe 

vystihuje jeho celkový význam: 
 

„Junge, ich habe einen wichtigen Brief zu schreiben, und du redest mir immer dazwischen. Nun halte 
endlich einmal den Mund, sonst wirst du sofort in dein Zimmer gehen. Dort kannst du reden, so lange 
du willst.“ 
„Den Mund halten“ heißt also ….? 

(Zdroj: Deutsche idiomatische Wendungen für Ausländer; Leipzig 1972) 

 
a) Man soll schweigen 
b) Man soll viel kvatschen 
c) Man soll etwas wiederholen 
d) Man soll weiter erzählen 

 


