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DŮM, BYT, POKOJ A2 

1. Doplň slova: 

K _ _ _ Ň, K _ _ _ _ _ _ A, L _ _ _ _ _ E, O _ _ _ _K, D _ _ _ _Ý P _ _ _ _J, P _ _ _ _ _ Í, 

P_ _ _O, Z _ _ _ D 

2. Doplň slova ze cvičení 1 ke správnému obrázku:  

 

 

   

a) b) c) d) 

 

 

   

e) f) g) h) 

 

3. Odpověz na otázky podle obrázku:  

   

   

   

 

1) Co je v přízemí nalevo?.......................................................................... 

2) Co je v dětském pokoji na zdi?................................................................ 

3) Co stojí v dětském pokoji na zemi nalevo? …………………………………………………….. 

4) Jdi do druhého patra doprava. Co tam je? ………………………………………………………. 

5) Jdi do prvního patra doleva. Co tam je?...................................................... 
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4. Odpověz na otázky: 

1) Kde se díváš na televizi?................................................................................... 

2) Kde vaříš? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Kde se sprchuješ? ………………………………………………………………………………………………………… 

4) Kde si hraješ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Kde spí rodiče? ………………………………………………………………………………………………………………   

 

5. Kde bydlíš? Jak vypadá tvůj byt/dům?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Seřaď dialog:  

 Jo, pojď nahoru. 

 

 Promiňte, já jsem nerozuměl. 

 

 Musíš jet do třetího patra! 

 

1. Dobrý den, tady Michal, já jdu za Petrem. 

 

 Aha, děkuju.  

 

 Je to třetí patro. 

 

 Můžete mi to říct ještě jednou? 

 

 Je doma? 
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