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Doplňte do textu vynechané hlásky a interpunkci.

O mládí

Mám za to že mládí je doba kdy člověk ještě není špekulant kdy ještě 
nemus___ racionalizovat nemusí brát takzvané ohledy na vlastní rodinu, na 
byt, na výdělek a v___dělečnost, na v___hodné styky, kdy prostě a 
jednoduše nemusí krýt a také nezakrývá oportunismus a opatrnictví falešnou 
a prolhanou moudrostí.

Mladý člověk je proto svobodnější ve svém m___šlení a má také 
objektivnější pohled a v___dění než dospělí. Dospělí často mají dojem že 
mládež, mladý člověk málo přem___šl___. To je om___l. Přem___šl___ 
v___c, o více věcech, ať už vzdělaně, či méně vzdělaně. A přem___šl___ 
o dospěl___ch od kterých sl___ší co se má a co se nemá. Posuzuje dospělé 
jestli jej___ch život a počínání odpovídají slovům a tezím které do mladých 
cpou. ___krátka a dobře jestli to m___sl___ poctivě jestli mladému člověku 
stojí v slově které mu tak slavnostně dávají.

Protože mládí není oportunista, snadno pozná, kde je le___ a kde je 
pravda kdo chytračí a kdo drží slovo.

Když mladého člověka klamou a šál___ co mu zb___vá?
Když nev___dí u dospěl___ch jej___ch vlastní vůl___ co mu zb___vá?
Když je svědkem zakrývání ne___spěchů, když sl___ší „den“ a v___dí 

„noc“, co má dělat?
Od kdy mají b___t mladí lidé vzorem dospěl___m a starým?
A proto se domnívám že jestli je někde zakopaný pes tak jsme ho tam 

zakopal___ m___, jej___ch rodiče. A měl___ b___chom jim ___dělit, kde. 
Aby ho mohl___ v___kopat.

Podle Jana Wericha

Následující otázky a úkoly z     jazyka a literatury se nevztahují k     úvodnímu   
textu. Zakroužkujte všechny správné odpovědi.   
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1. Označte sousloví:
a) Karlovy Vary
b) spací pytel
c) barevná tužka

2. Určete slova mnohoznačná:
a) kolo
b) chlorid vápenatý
c) oko

3. Správně píšeme:
a) rodiče čekali
b) rodiče čekaly
c) vraní koně běžely
d) vraní koně běželi

4. Tvar 6.pádu zní:
a) o spisovatelovi Karlu 
Čapkovi
b) o spisovateli Karlovi Čapkovi
c) o spisovateli Karlu Čapkovi

5. Ve větě „Míč mířil do brány, ale 
nakonec šel vedle.“ je slovo 
vedle:
a) příslovcem
b) předložkou

6. Podstatné jméno „děti“ se 
skloňuje v množném čísle 
podle vzoru:
a) píseň
b) kuře
c) kost

7. Která věta je napsána bez 
chyb?
a) Dítě kopalo nožičkami.
b) Dítě kopalo nožičkama.
c) Dítě kopalo nožičkamy.

8. Kde jsou uvedena pouze 
neurčitá zájmena?
a) někdo, něco, čísi, kterýsi, 
jakýsi
b) leckdo, ledakdo, kdokoli
c) každý, něco, nikdo, nic

9. Co je správně?
a) Karel IV.
b) Karel IV
c) 5. cvičení na 25. straně
d) cvičení 5 na straně 25

10. Označte slovesa sponová:
a) přestat, přestávat, dělat
b) začít, začínat, přestat, 
přestávat
c) být, bývat, stát se, stávat se

11. Který tvar vyjadřuje 
podmiňovací způsob minulý?
a) šel jsem
b) šel bych
c) byl bych šel

12. V kterých větách jsou slovesa 
v     trpném rodě?  
a)  Vstupenky se prodávají od 
včerejšího odpoledne.
b) Pavel se tvářil udiveně.
c) Včera byl promítán nový 
český film.

13
.

S kterým výrazem nemá slovo 
„voda“ společný kořen?

14. Označte tvary 2. stupně
příslovcí:
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a) vodník
b) povodí
c) plynovod 
d) průvod

a) zle - hůře
b) vysoko - výš, výše
c) draho - dražší
d) nízko - nižší

15
.

V které větě je „ale" částicí?
a) Ale starého čerta ...
b) Snažil se, ale nevycházelo 
mu to.
c) Ale to je krása !

16. V souvětí „Dělal vše proto, aby 
zvítězil."  vedlejší větu uvozuje:
a) podřadící spojka
b) vztažné příslovce
c) vztažné zájmeno

17
.

Označte věty dvojčlenné.
a) Vzduchem poletují 
chuchvalce sněhu.
b) Sněží.
c) Radkovi bylo najednou 
všechno líto.
d) Krásné jsou dny na 
Radhošti.
e) Dítě mluvilo nahlas.

18. Co je správně?
a) Byl jakoby u vidění.
b) Byl jako by u vidění.

19
.

Ve kterých slovních spojeních 
najdeme přívlastek shodný?
a) těžba ropy
b) tabule ze skla
c) rybízová marmeláda
d) konečná stanice

20. Ve větě „Velikonoční prázdniny 
jsme strávili s     našimi přáteli ze   
zahraničí.“ označte přívlastek 
shodný.
a) velikonoční
b) našimi
c) přáteli
d) ze zahraničí

21
.

Vyhledejte přívlastky postupně 
rozvíjející:
a) první Smetanova opera
b) nový vlněný kabát
c) moravské a slovenské 
vesnice
d) milá, laskavá a usměvavá 
maminka

22. Sloveso ve větě „Mlčeti zlato." 
je:
a) podmět
b) předmět
c) přísudek

23 Označte věty s     přístavkem.  24. V souvětí „Když nám trenér 
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. a) Václav Havel, první český 
prezident, složil slib 22. 2. 
1993.
b) Václav Havel byl zvolen 
prvním českým prezidentem.
c) Jan Werich, herec 
Osvobozeného divadla, se 
narodil v roce 1905. 

něco poradí, začneme hned 
přemýšlet, jak to uděláme 
příjemněji, hravěji." určete 
počet vět.
a) 4
b) 3
c) 5

25
.

V souvětí „Bylo mu 
doporučeno, aby se lépe 
připravoval." určujeme vedlejší 
větu:
a) podmětnou
b) přísudkovou
c) příslovečnou důvodovou

26. V souvětí „Nejsi, za koho jsem 
tě pokládal." je vedlejší věta:
a) příslovečná způsobová
b) doplňková
c) přísudková

27
.

V souvětí „Vybral si okamžik, 
kdy kamarád odpočíval." 
najdeme vedlejší větu:
a) příslovečnou způsobovou
b) předmětnou
c) přívlastkovou

28. Vyberte souvětí s větami 
hlavními v     poměru  
důsledkovém.
a) Čekají nás závěrečné 
zkoušky, a proto se důsledně 
připravujeme.
b) Jejich nejlepší hráč byl 
zraněn, a tak prohráli.
c) Prohráli, protože se zranil 
jejich nejlepší hráč.
d) Vytkl jsem si vysoký cíl, 
a proto se teď musím snažit ho 
splnit.

29
.

V souvětí "Buď si čtěte, nebo 
jděte spát." není poměr:
a) důsledkový
b) slučovací
c) vylučovací

30. Ve větě "Pavle, vzpomeň si 
někdy na své  bývalé 
kamarády." čárkou
oddělujeme:
a) vsuvku
b) větu neúplnou
c) oslovení
d) samostatný větný člen
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31
.

Alegorie je:
a) krátká humorná povídka
b) tři výstupy divadelní hry
c) jinotaj

32. Krátká satirická báseň 
s vtipným koncem se nazývá:
a) vtip
b) fejeton
c) epigram

33
.

Příběh ze života zvířat nebo 
zosobněných věcí, který má 
v sobě poučení, nazýváme:
a) báje
b) bajka
c) balada

34. První česky psaná kronika je:
a) Kosmova
b) Dalimilova
c) Velehradská

35
.

Lidové pohádky sbíral/a/ a 
literárně upravil/a/:
a) Karel Jaromír Erben
b) Božena Němcová
c) Karel Hynek Mácha

36. Svou cestu do vyhnanství Karel 
Havlíček Borovský líčí v     díle:  
a) Král Lávra
b) Tyrolské elegie
c) Křest svatého Vladimíra

37
.

Dílo B. Němcové Babička je:
a) povídka
b) román
c) drama

38. Označte díla, která nenapsal 
W.Shakespeare:
a) Romeo a Julie
b) Hamlet
c) Sen noci svatojánské
d) Ivanhoe
e) Dáma s kaméliemi
f) Tři mušketýři
g) Zkrocení zlé ženy
h) Král Lear

39
.

V dramatu R.U.R. a v     románu   
Krakatit varuje před zneužitím 
techniky:
a) J.Werich
b)K.Čapek
c) J.Čapek

40. Protiválečné romány Na 
západní frontě klid, Černý 
obelisk napsal:
a) E.Hemingway
b) E.M.Remarque
c) R.Fulghum
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