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Ročník: 9.

Revision Unit 6
1/ Use past simple:
1/ I __________ her yesterday. (meet)
2/ We _________ tennis at the weekend. (play)
3/ She ___________ TV in the evening. (watch)
4/ They __________ their grandparents. (not visit)
5/ _______ he ___________ his leg. (break)
6/ We _________ on time. (not come)

2/ Use present perfect:
1/ I ____________ to the doctor. (be)
2/ She ______never _________ to Australia. ( be)
3/ We ______________ here since 2003. (live)
4/ They ______________ him for five years. (not see)
5/ ________ you ever ____________ an octopus? (eat)
6/ You _______________ a bike for a long time. (not ride)
3/ Match the words:
A
B
C
D
E
F
G
H

FOR
NEVER
SINCE
EVER
IN
LAST
TILL
BEFORE

Nikdy
Od (té doby)
Někdy
Minulý
Po (nějakou dobu)
V
před
Až do (nějaké doby)

4/ Complete past simple or present perfect:
1/ Until last year we ______________ (be) the best friends. Since then I
___________ (have) another friend.
2/ My brother ___________ (live) in London till September. Nowadays he
______________ (be) living in Prague.

5/ Complete the words:
1/ An actor who isn´t professional is an ___________________ .
2/ In the wheel of fortune everyone wants to win the star _____________ .
3/ If you don´t have to pay for something, it´s ___________ .
4/ “Loo” is everyday word for ____________ .
Toilette

amateur

free

prize

6/ Write the nouns for these adjectives:
Successful
Famous
happy

Free
Beautiful
lucky

7/ Find out jobs:

Politik

DJ
filmový režisér

zpěvák

sportovec

moderátor soutěže
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Metodický list:
1/ Doplní správný tvar minulého času.
2/ Vyjádří předpřítomný čas.
3/ Spojí výrazy.
4/ Slovesa doplní ve správném tvaru předpřítomného nebo minulého času.
5/ Podle významu doplní chybějící výrazy.
6/ Od přídavných jmen vytvoří jméno podstatné.
7/ Žáci doplní povolání, vyluští tajenku.

Výsledky:
1/ met/ played/ watched/ didn´t visit/ did-break/ didn´t come
2/ have been/ has- been/ have lived/ haven´t seen/ have- eaten/ haven´t ridden
3/ B,C,D,F,A,E,H,G
4/ were, have had/ lived, has been
5/ amateur, prize, free, toilette
6/ success, fame, happiness, freedom, beauty, luck
7/ game show host, sportsman, politician, DJ, film director, singer
What is your dream job?

