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Test

1. Fill in WHO, WHICH, WHOSE

This is the man………………………….car is broken.

Dogs are the animals………………………….I like most.

This is the car…………………………………my dad bought yesterday.

My mum is the only one in our family…………………………likes mushrooms.

The man……………………………has just come is my grandpa.

This is the house………………………………..garden is the biggest in our town.

I like the park……………………………………is near our house.

2. Translate these sentences into Czech

Tohle je film, který mám rád.

Ta dívka, která právě pije je má nejlepší kamarádka.

Honza, jehož táta je policista, má dva psy.

To auto, které je na zahradě, je naše.

Pán, který je před domem je pošťák.

Džíny, které jsme koupili jsou malé.

Kluk, který přišel je můj přítel.



Coca cola, která je na stole je moje.

Test-řešení

3. Fill in WHO, WHICH, WHOSE

This is the man……whose….car is broken.

Dogs are the animals……which….I like most.

This is the car……which……my dad bought yesterday.

My mum is the only one in our family……who……likes mushrooms.

The man……who……has just come is my grandpa.

This is the house………whose………..garden is the biggest in our town.

I like the park…………which………is near our house.

4. Translate these sentences into Czech

Tohle je film, který mám rád.

This is the film I like.

Ta dívka, která právě pije je má nejlepší kamarádka.

The girl who is drinking is my best friend.

Honza, jehož táta je policista, má dva psy.

John whose da dis a policeman has got two dogs.

To auto, které je na zahradě, je naše.

The car which is in the garden is ours.

Pán, který je před domem je pošťák.

The man who is outside the house is a postman.

Džíny, které jsme koupili jsou malé.

Jeans which we bought are small.

Kluk, který přišel je můj přítel.

The boy who came is my boyfriend.

Coca cola, která je na stole je moje.



Coca cola which is on the table is mine.




