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POPIS VĚCI  - A2 

1. Které tričko to je? Spoj obrázek a popis. 

1)  2)     3)  4)  

 

a) To tričko je barevné, bez obrázku a bez nápisu.                  ….. 

b) To tričko je jednobarevné, s obrázkem.                              …..    

c) To tričko je barevné, s nápisem.                                        ….. 

d) To tričko je jednobarevné, bez obrázku a bez nápisu.          …..  

 

2. Vyber správný tvar. 

Př. Ten/ta/to  tričko je jednobarevný/jednobarevná/jednobarevné.                             

a) Ten/ta/to svetr je barevný/barevná/barevné.  

b) Ten/ta/to pero je barevný/barevná/barevné. 

c) Ten/ta/to taška je barevný/barevná/barevné. 

 

3. Napiš správně: 

Já:  → To tričko je moje. 

On: …………………………………………………………………………. 

My: ……………………………………………………………………………. 

Oni:     …………………………………………………………………… 

Ona: ………………………………………………………………………… 

Ty: ………………………………………………………………………….. 

Vy:  …………………………………………………………………………… 
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4. Napiš: 

Jaké je tvoje tričko?_________________________________________ 

Jaká je tvoje taška? _________________________________________ 

Jaký je tvůj svetr? __________________________________________ 

 

5. Spoj otázku a odpověď: 

a) Čí je to tričko?                            1) Takový barevný, s obrázkem. 

b) Jaké je to tričko?                        2) Můj. 

c) Které je to tričko?                       3) Ten barevný, s obrázkem. 

d) Čí je ten svetr?                           4) To barevné, s obrázkem. 

e) Jaký je ten svetr?                        5) Moje.  

f) Který je ten svetr?                       6) Moje.  

g) Čí je ta taška?                             7) Taková barevná, s obrázkem. 

h) Jaká je ta taška?                         8) Ta barevná, s obrázkem.  

ch) Která je ta taška?                       9) Takové barevné, s obrázkem. 

 

6. Seřaď dialog: 

 Je to tahle? 

 

 Takové jsou tady dvě. Která to je? 

 

1. Dobrý den, promiňte, já jsem tady zapomněl/a tašku. 

 

 Ne, je taková barevná... 

 

 Moje je ta s nápisem.  
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