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Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_20
Název materiálu: Test 3
Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory
Anotace: Prezentace slouží k ověření znalostí studentů. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních
oborů.
Očekávaný výstup: Žák ovládá slovní zásobu a gramatiku, dovede je používat prakticky
Klíčová slova: slovní zásoba, gramatika
Metodika: Zpracovaný materiál slouží k celkovému ověření gramatiky a slovní zásoby. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky
nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce.
Obor: tříleté učební obory
Ročník: 1.
Autor: Ing. Petr Kašpar
Zpracováno dne: 30. 5. 2013

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.

TEST 3

TEST 3
Přeložte:
1) My obědváme ve 12,30 hod.
2) V 8,25 večer začíná zajímavý film.
3) Já vstávám v 6,10 ráno.
4) Vyučování končí ve 13,55 hod.
5) Budík zvoní v 5,45 ráno.
6) V 15,15 hod. máme schůzi.

TEST 3
Správné řešení:
1) We have lunch at half past twelve.
2) An interesting film starts at twenty-five past
eight p.m. (in the evening) .
3) I get up at ten past six a.m. (in the morning).
4) The lessons finish at five to two.
5) The alarm-clock rings at quarter to six a.m.
(in the morning).
6) We have meeting at quarter past three.

TEST 3
Rozkažte:
1) Piš!
2) Pomoz jim!
3) Pojďte sem!
4) Nedělej to!
5) Neposlouchej tu hudbu!
6) Pojďme do kina!
7) Navštivme dědečka!

TEST 3
Správné řešení:
1) Write!
2) Help them!
3) Come here!
4) Don‘t do it!
5) Don‘t listen to the music!
6) Let‘s go to the cinema!
7) Let‘s visit grandfather!

TEST 3
Přeložte:
1) Mám rád čtení.
2) Cestování je jeho koníček.
3) Pracující muži.
4) Vařící matka.
5) Sedící a učící se student.
6) Končící vyučovací hodina.
7) Smějící se dívka.

TEST 3
Správné řešení:
1) I like reading.
2) Travelling is his hobby.
3) Working men.
4) Cooking mother.
5) Sitting and learning student.
6) Finishing lesson.
7) Smilling girl.

TEST 3
Napište anglicky:
1) 2x
2) 7x
3) 29x
4) 35x
5) 1x
6) 6x
7) 2x za rok
8) 5x za týden

TEST 3
Správné řešení:
1) 2x - twice
2) 7x – seven times
3) 29x – twenty-nine times
4) 35x – thirty-five times
5) 1x - once
6) 6x – six times
7) 2x za rok – twice a year
8) 5x za týden – five times a week

TEST 3
Odpovězte krátce (kladně nebo záporně):
1) Have you much money?
2) Is she at home?
3) Are they happy?
4) Are you English?
5) Has he a dog?
6) Do you live in Prague?
7) Does it start at 7 o‘clock?
8) Do they walk to work?

TEST 3
Správné řešení:
1) Have you much money? – Yes, I have. (No, I
haven‘t
2) Is she at home? – Yes, she is. (No, she isn‘t)
3) Are they happy? – Yes, they are. (No, they aren‘t)
4) Are you English? – Yes, I am. (No, I am not)
5) Has he a dog? – Yes, he has. (No, he hasn‘t)
6) Do you live in Prague? – Yes, I do. (No, I don‘t)
7) Does it start at 7 o‘clock? – Yes, It does. (No, it
doesn‘t)
8) Do they walk to work? – Yes, they do. (No, they don‘t)

