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1. Dívejte se na video. Co to znamená? Vyberte správnou odpověď.

2. Co se stalo? Popište situace ze cvičení 1.

1)
a) Můžete tam jít.
b) Nemůžete tam jít.
c) Musíte tam jít.

2)
a) Automat funguje.
b) Automat nefunguje.
c) Automat nebude chvíli fungovat.

3)
a) Obchod bude chvíli zavřený.
b) Obchod bude zavřený celý den.
c) Obchod je otevřený.

Příklad:

Muž chtěl jít do metra, ale nemohl, protože...

3. Podívejte se na fotografii. Co myslíte, že se stalo potom?
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4. Co to je? Napište.

občanský průkaz jízdenka pokuta  pas složenka
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5. Co říká revizor? Co říká cestující?

Takže vás poprosím o 800 korun.      To nevadí, pas stačí.      Já lístek nemám, protože nefungoval automat. 

Pokutu můžete zaplatit složenkou nebo osobně.      Já mám jenom pas. 

Dobrý den, kontrola jízdních dokladů.      Můžete si taky koupit lístek přes SMS.      Mám jenom 600. 

Nezlobte se, ale bez jízdenky nemůžete cestovat.      Tady máte všechny informace. 

Tak prosím občanský průkaz.

Revizor Cestující 
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6. Dívejte se na video, poslouchejte a odpovězte. Je to pravda?

7. Dívejte se na video, poslouchejte a odpovězte.

1) Muž nemá lístek, protože nefungoval automat.    
2) Je možné koupit si jízdenku přes telefon.     
3) Muž musí zaplatit pokutu 600 Kč.      
4) Muž nemá peníze.        
5) Revizor chce jeho občanský průkaz, ale muž má jenom pas.  
6) To je problém, revizor potřebuje jeho občanský průkaz.   
7) Muž musí zaplatit pokutu složenkou.     

ANO NE

1) Kde si můžete koupit jízdenku?  

2) Když nemáte jízdenku, jakou dostanete pokutu? 

3) Co se stane, když nemáte peníze?  

4) Jak můžete pokutu zaplatit, když nemáte peníze?  
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