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T E S T  1 



TEST 1 

 Doplňte tvar slovesa „be“. 

 1) It ….. nice house. 

 2) He ….. a student. 

 3) They ….. Czech. 

 4) We ….. From London. 

 5) Mrs.Brown ….. very happy. 

 6) You ….. at school.  

  



TEST1 

 Správné řešení: 

 1) It is nice house. 

 2) He is a student. 

 3) They are Czech. 

 4) We are from London. 

 5) Mrs.Brown is very happy. 

 6) You are at school.  

  

 



TEST 1 

 Přeložte záporné věty: 

 1) Ona není moje sestra. 

 2) Ty nejsi Angličan. 

 3) Pan Parker tady není. 

 4) Já nejsem doma. 

 5) To není náš pes. 

 6) Oni nejsou dobří studenti. 



TEST 1 

 Správné řešení: 

 1) She is not my sister. 

 2) You are not English. 

 3) Mr. Parker is not here. 

 4) I am not at home. 

 5) It is not our dog. 

 6) They are not good students. 

 



TEST 1 

 Přeložte následující otázky: 

 1) Je tady Honza? 

 2) Jste z Prahy? 

 3) Je pan Brown dobrý učitel? 

 4) Jak se oni jmenují? 

 5) Je tvůj bratr starý? 

 6) Proč nejsi šťastný? 



 Správné řešení: 

 1) Is John here? 

 2) Are you from Prague? 

 3) Is Mr. Brown good teacher? 

 4) What are their names? 

 5) Is your brother old? 

 6) Why are you not happy? 

 



TEST 1 

 Poskládejte oznamovací věty z uvedených 
slov: 

 1) Czech/have/I/name. 

 2) large/they/garden/have. 

 3) has/hair/she/long. 

 4) we/parents/have/young. 

 5) hobby/has/nice/Peter 

 6) new/computer/you/have. 

 



TEST 1 

 Správné řešení: 

 1) I have Czech name. 

 2) They have large garden. 

 3) She has long hair. 

 4) We have young parents. 

 5) Peter has nice hobby. 

 6) You have new computer. 

 



TEST 1 

 Přeložte: 

 1) Nick nemá čas. 

 2) Máš psa nebo kočku? 

 3) Jeho sestra nemá modré oči. 

 4) Kde má váš zubař ordinací? 

 5) My nemáme peníze. 

 6) Jane nemá dobré zaměstnání. 



TEST 1 

 Správné řešení: 

 1) Nick has not time. 

 2) Have you a dog or a cat? 

 3) His sister has not blue eyes. 

 4) Where has your dentist his surgery? 

 5) We have not money. 

 6) Jane has not  good job. 

 


