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Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_19
Název materiálu: Test 4
Tematická oblast: Angličtina 2. 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: 2.
Autor: Ing. Petr Kašpar
Zpracováno dne: 25.3.2013

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 4

TEST 4
Vyberte správnou variantu:
1) I see any/ some boys.
2) Some/any students are good at English.
3) He doesn‘t like no/any romantic films.
4) Do you learn some/any language?
5) She has no/any money.
6) I must buy any/some fruit.
7) Do they meet any/some friends?
8) Do you want any/some sandwich?

TEST 4
Správné řešení:
1) I see some boys.
2) Some students are good at English.
3) He doesn‘t like any romantic films.
4) Do you learn any language?
5) She has no money.
6) I must buy some fruit.
7) Do they meet any friends?
8) Do you want some sandwich?

TEST 4
Přeložte:
1) hodně stolů
2) mnoho čaje
3) mnoho peněz
4) málo domů
5) trochu vody
6) hodně škol
7) málo času
8) několik přátel

TEST 4
Správné řešení:
1) hodně stolů - many tables
2) mnoho čaje – much tea
3) mnoho peněz – much money
4) málo domů – few houses
5) trochu vody – a little water
6) hodně škol – many schools
7) málo času – little time
8) několik přátel – a few friends

TEST 4
Zvolte správnou variantu:
1) How many/much books have they?
2) How many/much free time has she?
3) How many/much money do you need?
4) How many/much cars can you see?
5) How many/much books do you read a
year?
6) How many/much sugar would you like?

TEST 4
Správné řešení:
1) How many books have they?
2) How much free time has she?
3) How much money do you need?
4) How many cars can you see?
5) How many books do you read a year?
6) How much sugar would you like?

TEST 4
Přeložte:
1) Na stole je kniha.
2) Ve městě je hodně obchodů.
3) U okna je květina.
4) Je na stěně obraz?
5) Je ve vaší ulici hodně aut?
6) V pokoji není židle.
7) Na podlaze není koberec.

TEST 4
Správné řešení:
1) There is a book on the table.
2) There are many shops in the town.
3) There is a flower at the window.
4) Is there a picture on the wall?
5) Are there many cars in your street?
6) There is not a chair in the room.
7) There is not a carpet on the floor.

TEST 4
Dejte sloveso v závorce do správného tvaru:
1) Mother …..(be) cooking.
2) We are …..(help) her.
3) They …..(be) playing tennis.
4) Is she …..(learn) English?
5) I ….(be) not working, I am …..(watch)TV.
6) Where are you …..(go)?
7) He …..(be) not …..(write) a letter.

TEST 4
Správné řešení:
1) Mother is cooking.
2) We are helping her.
3) They are playing tennis.
4) Is she learning English?
5) I am not working, I am watching TV.
6) Where are you going?
7) He is not writing a letter.

TEST 4
Přeložte přítomným časem průběhovým:
1) Dělám domácí úkol.
2) Ona neposlouchá hudbu.
3) Jdete do kina?
4) Můj bratr se neučí anglicky.
5) My pracujeme na zahradě.
6) Proč se směješ?
7) Já nepomáhám matce, čtu knihu.

TEST 4
Správné řešení:
1) I am doing homework.
2) She is not listening music.
3) Are you going to the cinema?
4) My brother is not learning English.
5) We are working in the garden.
6) Why are you smilling?
7) I am not helping mother, I am reading a
book.

