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Test

1. Fill in CAN/COULD/MAY/MIGHT/SHOULD

You……………………………..be careful when you cross the street.

……………………………………..you help me,please?

It…………………………………be a good film, let´s go to the cinema.

…………………………………….get a glass of water, please?

You………………………………..lie to your parents.

Sorry, we…………………………..help you,you have to do it yourself.

This film……………………………….be funny.

………………………………..smoke here?

2. Translate these sentences into Czech

Můžeme to udělat společně.

Nemůžu najít klíče.

Měl bys jít do postele.

Mohl bych použít tvůj počítač?

Neměl bys chodit ven po půlnoci.

Smím to otevřít?

Smím se k tobě přidat?



Test-řešení

3. Fill in CAN/COULD/MAY/MIGHT/SHOULD

You……should….be careful when you cross the street.

…Can/Could…….you help me,please?

It…may/might…be a good film, let´s go to the cinema.

……Could……I...get a glass of water, please?

You……shouldn´t………lie to your parents.

Sorry, we……can´t….help you,you have to do it yourself.

This film……may/might….be funny.

………May…I…….smoke here?

4. Translate these sentences into Czech

Můžeme to udělat společně.

We can do it together.

Nemůžu najít klíče.

I can´t find my keys.

Měl bys jít do postele.

You should go to bed.

Mohl bych použít tvůj počítač?

May I use your computer?

Neměl bys chodit ven po půlnoci.

You shouldn´t go out after midnight.

Smím to otevřít?

May I open it?

Smím se k tobě přidat?

May I join you?






