
KRO/RUM2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 80 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 56 bodů.  

 

1. Doplňte vhodný člen nebo ponechte bez členu. 

1. Loredana este o fată bună.  

2. Nişte flori sunt pe masă.  

3. Caietul  de pe masă este al meu.     

4. Cartea de limba română este frumoasă. 

5. El este – student. 

6. Voi faceţi numai – prostii. 

7. Eu nu sunt – român. 

8. Ascult – radio. 

9. Aveţi o maşină? 

10. Am un copil. 

10 b 

 

2. Doplňte chybějící číslovky (1–10). 

Un – doi – trei – patru – cinci – şase – şapte – opt – nouă – zece. 

5 b 

 

3. Doplňte slovo opačného významu (antonymum). 

 

1. nu da 

2. mult  puţin 

3. bun rău 

4. mare mic 

5. sus jos 

5 b 

 

4. Převeďte do množného čísla. 

1. Studentul român.   Studenţii români. 

2. Un băiat mare.   Nişte băiţi mari. 

3. Curs de limba română.  Cursuri de limba română 

4. Vorbeşti o limbă străină?  Vorbiţi nişte limbi străine? 

5. Ea are un prieten.   Ele au nişte prieteni. 

5 b 

 

5. Přeložte. 

1. Můj bratr.  Fratele meu. 

2. Jeho sestra.  Sora lui. 

3. Náš dům.  Casa noastră. 

4. Její táta.  Tatăl ei. 

5. Vaše auto.  Maşina voastră. / Autoturismlul Dumneavoastră. 

5 b 

 

6. Slovesa v závorce dejte do správného tvaru. 

1. Tu ce faci?    

2. Noi suntem acasă. 

3. Eu joc  fotbal.    

4. Ei mă spăl pe mâini. 

5. Voi studia la Ostrava?    
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6. Sandu vorbeşte cu Doina. 

7. Cine merge cu mine la teatru.    

8. Tu ai copii? 

9. Eu prefer vinul.    

10. Voi cunoaşteţi Munţii din România? 

10 b 

7. Doplňte správnou předložku. 

1. Pavel este la Praga. (v) 

2. Eliza este la Bucureşti. (v) 

3. Andrei este la Bogdan. (u) 

4. O pisică este  pe balcon. (na) 

5. Câinele este sub masă. (pod) 

6. Roman este în  bucătărie. (v) 

7. Liviu este  în parc. (v) 

8. Luminiţă este din Ploieşti. (z) 

9. Ele călătoresc  în Moldova. (do) 

10. Ei lucrează la / pe calculator. (na) 

10 b 

 

8. Do každé věty doplňte jedno slovo. 

1. Această maşină  este a doamnei Ionescu. 

2. Ce tu faci acolo sub masă? 

3. Sandu  pleacă mâine la Iaşi. 

4. Pregătesc o prăjitură  pentru copii. 

5. Hai /Vrei /Vreţi /Doreşti /Doriţi să jucăm şah? 

6. Lili are timp liber. 

7. Carol este /lucrează / se odihneşte în grădină? 

8. Locuiesc la  cămin studenţesc. 

9. Duceţi-vă tot /drept înainte. 

10. Peter este un coleg de clasă cu Delia.  

10 b 

 

9. Přeložte. 

1. Kde jste?      Unde sunteţi? 

2. To není pravda.    Nu este adevărat. 

3. Nedíváme se na televizi.   Nu mă uit la televizor. 

4. Moje máma pracuje doma.   Mama mea lucrează acasă.  

5. Bratr připravuje večeři.   Fratele meu pregăteşte masă de seară. 

6. Ion chodí do školy.    Ion merge la şcoală. 

7. Nemáme auto.    Nu avem maşină. 

8. Andrei je ještě malý.   Andrei este încă mic. 

9. Kde bydlíte.    Unde locuiţi? 

10. Nejsme Rumuni, jsme Češi.  Nu suntem Români, suntem cehi.  

20 b 

 

 


