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Než se pustíme do teorie stupňování přídavných jmen, zopakujeme si 

trochu slovní zásobu a to přídavných jmen z nové lekce a ze starších lekcí 

potraviny.   

Opakování formou kvízů a tudíž jakousi jednodušší přípravu máte už 

od pátku od 8 hodin na Google Classroom. Jsou to dva kvízy. Jeden řeší 

slovní zásobu, druhý počitatelnost a nepočitatelnost s odpovídajícími 

výrazy pro množství. Než se pustíte do níže uvedeného testu, pořádně si 

zopakujte!  

Za tímto textem je test. Prosím o jeho vyplnění a zaslání do pondělí  4.5. 

Můžete psát v počítači (pošlu na bakaláře ve Wordu), nebo vytisknout a 

psát rukou, pak opět poslat jako fotografii. Stejný test (bez tohoto 

povídání) bude ve Wordu na Google Classroom. Takže je možno jej 

odevzdat i tam. Můžete si vybrat, ve kterém prostředí se vám lépe pracuje. 

Rozhodně neodevzdávejte 2x.  

(Lze psát i do PDF souboru, po otevření vyberete druhou složku _Nástroje, vyplnit a podepsat, 

na místě kurzoru se vám ukáže tabulátor s písmeny, kliknete na požadované místo, otevře se 

textové pole, do kterého můžete psát, po vyplnění dáte uložit_do názvu můžete dát své jméno, 

tento soubor pošlete) 

První část testu řeší jen slovní zásobu, porozumění. Druhá část se týká 

počitatelnosti a nepočitatelnosti. Třetí část je pak na přídavná jména 

z nové lekce.  

Před posledním cvičením první části máte ještě doplnění teorie k balením 

různých nepočitatelných potravin.   

 

Hurá na to. Nespěchejte. Času na vyplnění máte dost! 

Good luck.  
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První část testu:  

1. Podtrhni správné slovo. 

1. Cheese / Pasta comes from milk. 

2. Ham / Lettuce is a kind of meat. 

3. Lemonade / Salmon is a drink. 

4. Grapes / Eggs are fruit. 

5. Lamb / Tuna is a kind of fish. 

2. Přepiš slova do správné skupiny. 

tuna   chicken   beef   beans   lettuce   salmon   bananas 

Meat 
 

Fish 
 

Fruit 
 

Vegetables 
 

3. Podtrhni správné slovo. 

1. I want a cheese / ham sandwich. I never eat meat. 

2. Children don’t drink milk / wine. It’s bad for them. 

3. Do you take sugar / salt in your tea? 

4. Yoghurt / Ham is my favourite meat. 

 

Poznámka: nepočitatelná podstatná jména – potraviny – se dají počítat, když jsou balené v 

nějakém počitatelném balení. Např. Voda  - v láhvích. Takže nemůžu sice říct, že si 

koupím vody. I am going to buy some waters. Protože slovo waters v tomto kontextu 

neexistuje. Ale mohu říct, že si koupím dvě láhve vody: I am going to buy two bottles of 

water. 

Krom láhví pak máme:  
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Tin – plechovku (třeba na tuňáka, nebo jinou rybu) 

Pack, packet- sáček, pytlík (brambůrků, mouky, polévka v sáčku) 

Carton – kartonová krabice (mléka, juice) 

A bar – tabulka (čokolády) 

A loaf – bochník (chleba) 

Grams – gramy (sýr) 

POZOR! Na tyto druhy balení se už budu ptát jako na počitatelné, protože existují v 

množném čísle! Tedy: How many loaves of bred…How many tins of tuna….atd.  

4. Napiš množné číslo podstatných jmen. 

1. a tomato  ___________ 

2. a carton of milk ___________ 

3. a loaf of bread ___________ 

4. a potato  ___________ 

5. a tin of tuna  ___________ 

6. a bar of chocolate ___________ 

 

 

 

 

 

 

 



Práce pro 6. A od 27.- 04.05. 2020 Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

Druhá část testu 

5. Napiš množné číslo počitatelných podstatných jmen. Pokud je podst.jméno 
nepočitatelné, napiš 0. 

1. sandwich  ______ 

2. ham   ______ 

3. orange  ______ 

4. cheese  ______ 

 

 

6. Napiš slova do správné skupiny. 

beef   rice   tomatoes   coffee   apples   vegetables   eggs 

Countable nouns (počitatelná podstatná jména) 
 

 

 

 

Uncountable nouns (nepočitatelná podstatná jména) 
 

 

 

 

7. Napiš slova ve správném pořadí otázky.  

1. cream / need / much / we / how / do / ? (Kolik smetany potřebujeme?) 
 

2. apples / eat / many / you / how / did / ? (Kolik jablek jsi snědl?) 
 

3. much / do / pasta / how / want / you / ? (Kolik chceš těstovin?) 
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Třetí (poslední) část testu:  

Doplň do tabulky přídavná jména anglicky:  

Česky Anglicky 

Studený  

Hluboký  

Suchý  

Přátelský  

Rovný  

Tlustý  

Daleký  

Velký  

Kopcovitý  

Těžký  

Horký  

Široký  

Malý  

Mokrý  

vysoký  

 


