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T E S T  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. 
 


