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Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_20
Název materiálu: Test 5
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: 31. 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 5

TEST 5
Utvořte oznamovací věty nebo otázky:
1) must/go/they/now.
2) you/can/me/help?
3) may/go/to the cinema/Michael.
4) can/Jane/English/well/speak.
5) you/learn/must?
6) must/visit/him/I.
7) can/it/start?
8) come/you/can?

TEST 5
Správné řešení:
1) They must go now.
2) Can you help me?
3) Michael may go to the cinema.
4) Jane can speak English well.
5) Must you learn?
6) I must visit him.
7) Can it start?
8) Can you come?

TEST 5
Přeložte záporné věty:
1) Ona nemůže přijít.
2) My se nesmíme dívat na TV.
3) Ty nemusíš pracovat.
4) Oni to nesmí udělat.
5) Matka neumí psát anglicky.
6) Já vám nemusím pomáhat.

TEST 5
Správné řešení:
1) She can not come.
2) We must not watch TV.
3) You need not work.
4) They must not do it.
5) Mother can not write English.
6) I need not help you.

TEST 5
Nahraďte způsobová (modální) slovesa
opisy:
1) We must visit our parents.
2) He can speak English very well.
3) I must leave before six o‘clock.
4) She may stay at home.
5) Susan can make good tea.
6) It must finish.

TEST 5
Správné řešení:
1) We have to visit our parents.
2) He is able to speak English very well.
3) I have to leave before six o‘clock.
4) She is allowed to stay at home.
5) Susan is able to make good tea.
6) It has to finish.

TEST 5
Přeložte pomocí vazby „be going to“:
1) Bude pršet.
2) Já nebudu odpovídat.
3) Vyučování začne v 8 hod.
4) Ona nezůstane doma.
5) Půjdeš nakoupit?
6) Bude na nás Lucie čekat?
7) My nebudeme o víkendu pracovat.
8) To nebude dobré.

TEST 5
Správné řešení:
1) It is going to rain.
2) I am not going to answer.
3) The lessons are going to start at 8 o‘clock.
4) She is not going to stay at home.
5) Are you going to go shopping?
6) Is Lucy going to wait for us?
7) We are not going to work at the weekend.
8) It is not going to be good.

