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Poslech s porozuměním
1. část
Úloha
Uslyšíte 10 krátkých textů. Ke každému textu je jedna krátká otázka. Pro otázky 1 až 10 vyberte
z možností A, B, C jednu správnou odpověď. Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze vaši
konečnou odpověď.
Příklad:
0. V kolik hodin odjíždí vlak do Brna?
a) V půl osmé a deset minut.
b) Za deset minut půl osmé.
c) V devět hodin a deset minut.
1. Ve kterém patře najdete restauraci?
a/ V přízemí.
b/ V prvním patře.
c/ Ve druhém patře.
2. Kdy můžete koupit lyže ve slevě?
a/ Před Vánocemi.
b/ O Vánocích.
c/ Po Vánocích.
3. Kterým dopravním prostředkem nemůžete o víkendu přijet k muzeu?
a/ Autem.
b/ Metrem.
c/ Autobusem.
4. Kam má jít maminka Josefa Nováka?
a/ Do obchodu.
b/ Do dětského koutku.
c/ Ke svému autu.
5. Jaká je předpověď počasí na víkend?
a/ Déšť.
b/ Vítr.
c/ Jasno.
6. Kdy budou moci občané navštívit nové muzeum?
a/ Na začátku června.
b/ V polovině června.
c/ V červenci.
7. Kdy proběhne setkání s hercem Zdeňkem Potměšilem?
a/ Zítra.
b/ Za týden.
c/ Za dva týdny.
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8. Které děti nesmí do plaveckého areálu samy?
a/ Děti mladší než 10 let.
b/ Děti mladší než 5 let.
c/ Všechny děti.
9. Proč se dnes nekoná kurz tance?
a/ Lektor má rozbité auto.
b/ Lektor je v zahraničí.
c/ Lektor je nemocný.
10. Jakým způsobem se cestující mohou dostat na Náměstí republiky?
a/ Autobusem.
b/ Tramvají.
c/ Vlakem.

Doplňte údaje do tabulky.
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TURN OVER
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Poslech s porozuměním
2. část
Úloha
Uslyšíte 10 krátkých dialogů. Ke každému dialogu je jeden úkol (1-10). Napište do mezery jedno slovo
nebo jedno číslo. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. Tuto odpověď NESMÍTE znovu opravit. Každý
dialog uslyšíte dvakrát.

Příklad:
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Petr kupuje ............................................................ 20....................................................... rohlíků.

Muž zaplatí za lístek……..................................................................................................... korun.
Denisa se s přítelem sejde v .............................................................................. hodin před kinem.
Žena hledá dům číslo .................................................................................................................... .
Mladší dcera se narodila v roce… ................................................................................................ .
Renata se přestěhje do nového bytu v ........................................................................................... .
Muž musí jít k zubaři v ................................................................................................................. .
Telefonní číslo do pizzerie je 775 432 … .......................................................................................
Alice má vnuka, kterému jsou................................................................................................ roky.
Kurz italštiny začíná ............................................................................................................. ledna.
Řdič, který hledá parkoviště, pojede na křižovatce ...................................................................... .

