PŘEDMLUVA
Vážení přátelé,
většina zkoušek hodnotících Vaši jazykovou znalost angličtiny je postavena na
testech. Jejich úspěšné zvládnutí je podmínkou pro složení maturity, přijímacích zkoušek
na vysoké školy, jazykových zkoušek typu FCE, CAE, IELTS nebo státní jazykové
zkoušky z angličtiny. Kniha testů, kterou držíte v rukou, vznikla na základě dlouholetých
zkušeností s nejčastěji se vyskytujícími typy větných testů. Charakter, tvar a testované
jevy těchto cvičných testů odpovídají skutečným požadavkům, které na Vás budou bě−
hem zkoušek kladeny.
Každý z 15 testů obsahuje 50 otázek a odpovědí se stručným výkladem probíraného
jevu. Na konci knihy jsou vysvětleny a desítkami vět procvičeny gramatické jevy, které
bývají nejčastější příčinou neúspěchu u zkoušek: předložky, předložky po slovesech a
přídavných jménech a frázová slovesa. Zřejmě nejobtížnější problematika, tj. frázová
slovesa, je v poslední kapitole opět testována extrakcí téměř 200 vět ze všech kapitol.
Každý test obsahuje otázky různého stupně obtížnosti. Za každou správnou odpověď
bývá zvykem počítat 2 body; maximálně je tedy možno získat v testu 100 bodů. Ke
složení většiny výše jmenovaných zkoušek stačí zpravidla 50 nebo o málo více bodů.
Zisk 70 a více bodů bývá považován za velmi slušný výsledek. Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti, neboli Practice makes perfect; doporučuji v případě špatných odpovědí, nejas−
ností nebo neúplných znalostí znovu sáhnout po anglické gramatice, nejlépe současné
učebnici Anglická gramatika – anglická cvičení a testy, na které si můžete doplnit své
vědomosti. K jejich procvičení pak tyto testy nabízejí příležitostí dost.
Závěrem mi dovolte popřát Vám úspěch; Vy, kteří teď investujete do svých znalostí
a schopností, patříte k lidem, kteří neponechávají svůj život náhodě, ale chápou, že No
pain, no gain. A já věřím, že se Vám Vaše snaha v životě vyplatí mnohonásobně. Good
luck!
N. B.
PŘEDMLUVA NAKLADATELE K 3. VYDÁNÍ
Učebnice N. Bakalářové se staly oblíbeným studijním materiálem zájemců o ang−
lický jazyk. K výchozí příručce Anglická gramatika, obsahující česko−anglický výklad a
následná cvičení s testy na státní jazykové zkoušky, FCE, CAE, jsou Anglické testy velmi
vhodným doplňkem a pomáhají efektivním způsobem při přípravě na zkoušky prakticky
všech typů. Pro velký zájem ji během čtyř let vydáváme potřetí. Český výklad grama−
tických jevů a jejich procvičení je sloučen v další autorčině knize Anglická cvičení, vhod−
né pro studenty gymnázií a ostatních středních škol, jazykových škol i pro žáky druhého
stupně ZŠ.
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