
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

KÓD UCHAZEČE  

POČET BODŮ  

ČESKÝ JAZYK 

 

 1. DOPLŇ i, í, y, ý.                                                                                                                            (30 bodů) 

Honza se chlub__l  ciz__m__  známkam__.  Všichni se dobře bavil__, děti si hrál__  s mal__m__  štěňaty.  

Sup__  jsou drav__  ptáci. Dřevěné b__dlo na dvoře se v__klalo, až se rozb__lo. Bylo to zb__tečné 

pl__tvání vodou. Na pouti se oz__val__  dětské trubky a píšťaly. Vál s__lný vítr, s__pal se sníh. Sl__šel 

hlas__té  zas__čení zm__je. Sluneční paprsky hřál__  v__s__chající zem__. V__těz podal v__nikající 

v__kon. 

 

 2. OZNAČ VĚTU S PRAVOPISNOU CHYBOU.                                                                            (1 bod) 

a) Naše třída vyhrála soutěž ve sběru léčivých bylin. 

b) Pravoúhlý trojúhelník rozdělil dvěma svislými čarami. 

c) Sestra si stěžovala na neúplné zprávy o počasí. 

d) Vzpomněla si, že zmrzlá voda zvětšuje svůj objem. 

e) Objednali si nový proutěnný koš. 

 

 3.VYBER MOŽNOST, KTERÁ BUDE PRAVOPISNĚ SPRÁVNÁ, DOPLNÍME-LI DO NÍ SLOVO  

BRATROVI.                                                                                                                                            (1 bod) 

a) Přišli k nám ………. přátelé. 

b) Znám ………. přátele. 

c) ……….  hodinky ležely na stole. 

 

 4. URČI, V KTERÉ VĚTĚ CHYBÍ SLOVO MNĚ.                                                                         (1 bod) 

a) Trnkovy obrázky se ………nelíbí. 

b) Honza se tvářil, že ……….nevidí. 

c) Zapomněli ………. informovat.  

 

 5. UVEĎ, KTERÉ SLOVO JE TŘEBA DOPLNIT JAKO PODMĚT, ABY SE PŘÍSUDEK PSAL  

V PODOBĚ JELI.                                                                                                                                 (1 bod) 

a) ženy, děti a muži,                       b) automobily,                               c) vozy,                                   d) lyže 

   

 6. VYBER TROJSLABIČNÉ SLOVO, KTERÉ ZAČÍNÁ OBOJETNOU SOUHLÁSKOU.     (1 bod)                                                                                                                                

a) lísteček,                                      b) batoh,                               c) myš,                                   d) slovo  

 

7. U VYZNAČENÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY.  ODPOVĚZ SLOVNĚ.                       (2 body)                                                                                                                                       

Naši sousedé jsou milí lidé.                                        

Setkali jsme se s našimi přáteli.  

 

 



 

 8. URČI, KE KTERÉMU PODSTATNÉMU JMÉNU Z NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY PATŘÍ TYTO  

MLUVNICKÉ KATEGORIE (VÝZNAMY): rod ženský, číslo množné, 4. pád, vzor žena.           (1 bod)                                                                               

Podnikaví lidé zavěšovali špačkům budky na nejvyšší stromy mezi lidskými obydlími.              

______________________ 

 

 9. KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODSTATNÝCH JMEN SE NESKLOŇUJE PODLE VZORU  

MUŽ?                                                                                                                                                      (1 bod)   

a) přátelé,                                       b) chlapec,                             c) peníze,                                    d) Francouz 

 

10. U SLOVA LVI URČI PÁD.                                                                                                            (1 bod) 

a) 3. pád,                                        b) 4. pád,                               c) 7. pád,                                     d) 1. pád 

 

11. VYBER PODSTATNÉ JMÉNO, KTERÉ NENÍ V MNOŽNÉM ČÍSLE.                                (1 bod) 

a) sáňky,                                        b) narozeniny,                       c) Vánoce,                                   d) nádobí 

 

12. URČI, KE KTERÉMU SLOVESU PATŘÍ TYTO MLUVNICKÉ KATEGORIE (VÝZNAMY):            

2. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací.                                                                                      (1 bod) 

a) měl,                                        b) měl bys,                                   c) měli by,                            d) měli byste 

 

13. UTVOŘ TYTO TVARY.                                                                                                              (2 body) 

vysoký člověk: 1. pád, množné číslo  

cvičit: 1. osoba, množné číslo, způsob rozkazovací  

 

14. ZE ZADANÉ VĚTY VYPIŠ ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY.                                                   (2 body) 

Sloupy se starobylými lampami lemovaly nově opravený chodník. 

holý podmět (základ části podmětové)  

holý přísudek (základ části přísudkové)  

 

15. PŘEČTI SI POZORNĚ TEXT A ODPOVĚZ NA OTÁZKY.                                                  (4 body) 

     Osel přišel za lvem a začal se vychloubat: „Já bych měl být králem zvířat, protože mě se každý bojí!“ 

„Myslíš?“ usmál se lev, král zvířat. „Dokaž mi to!“ Osel ho zavedl na kopec a začal hýkat. Jeho 

hrůzostrašný hlas vyděsil nejen kachny, zajíce a srnky, ale i lišky, jezevce a vlky. Celý průvod zvířat prchal 

z lesa pryč. „Viděl jsi?“ pravil pyšně osel. „Všichni utekli, protože jsem jim nahnal strach!“ „Já se jim 

nedivím,“ přikývl lev. „Kdybych nevěděl, že to je hýkání osla, tvůj křik by vyděsil i mne. Ale protože to vím, 

nebojím se tě a zachovám se jako král zvířat.“  

                                                                                                         (Žáček-Born: Ezopovy bajky, upraveno) 

a) Kdo chtěl být králem zvířat?      _________________________________________________________ 

b) Kdo vyplašil svým hlasem zvířata?     ____________________________________________________ 

c) Která zvířata spolu vedou rozhovor?   ____________________________________________________ 

d) Napiš, kdo říká následující větu. 

    „Všichni utekli, protože jsem jim nahnal strach.“ ___________________________________________ 

 


