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ČESKÝ JAZYK Součet bodů:

Obor: 79-41-K/808 Opravil:

1.termín Kontroloval:

A. Doplňte do textu vynechaná písmena.

Profesorka McGonagallová b___la zase ___plně jiná. Harry m___l pravdu, kdy___ si říkal,

že b__ nebylo dobré dostat se s ní do ___poru. B___la přísná a chytrá, a sotva se při její  první

hodině děti posadil___, řekla jim svoje.

„K přem___ňování patří některá ___ nejsložitějších a nejnebe___pečnějších kouzel, kterým

se v Bradavicích budete učit,“ prohlás___la. „Každý, kdo b__ si při m___ch hodinách chtěl nějak

zahrávat, půjde a u___ se nevrátí. Berte to jako první a poslední varování.“

Pak  prom___nila  svůj  psací  stůl  v prase  a  to  zase  ___pátky  v psací  stůl.  Na  všechny

student___ to udělalo velký dojem a nemohl___  se dočkat, kdy začnou také, brz___ však zjistil___,

že ještě dlouho nebudou m___nit kus___ náb___tku ve zv___řata. Poté, co si zapsal___ spoustu

složitých pokynů, dostal každý zápalku, ab___ se pokus__l udělat ___ ní jehlu. Na konci hodiny

jediná Hermiona dokázala svou zápalku aspoň trochu zm___nit. Profesorka McGonagallová třídě

ukázala,  jak  je  te___  stříbrná  a  šp___čatá,  a  obdařila  Hermionu  jedním  ze  sv___ch  vzácných

___směvů.

(podle J. K. Rowlingové)
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B. Jazyková část

1. Ve  vypsané  větě  určete všechny slovní  druhy (číslicemi  nad  slova).  Dále  vypište první  tři
podstatná jména a určete u nich pád, číslo a rod.

Na konci hodiny jediná Hermiona dokázala svou zápalku zm___nit: te___ je stříbrná a

šp___čatá.

Podstatná jména:

➔   

➔   

➔   

2. Vypište z výchozího textu sloveso v rozkazovacím způsobu. Potom jej převeďte do první osoby

množného čísla (způsob neměňte) a tento tvar napište:

___________________________________________

___________________________________________

3. Utvořte přídavné jméno přivlastňovací od jména Hermiona. Napište ho v takovém tvaru, aby

odpovídalo podstatnému jménu: 

________________ zápalky ____________________ úspěch

4. Uveďte základní tvar (1. pád) zájmena jim: ___________________________

5. Přečtěte si souvětí:

Na všechny student___ to udělalo velký dojem a nemohl___  se dočkat, kdy začnou také, brz___
však zjistil___, že ještě dlouho nebudou m___nit kus___ náb___tku ve zv___řata.

V tomto souvětí určete počet vět a zapište tento počet číslicí: ___ 
vypište základní skladební dvojice z první a poslední  věty: 
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6.  Vypište z textu první přímou řeč a k ní patřící větu uvozovací:
a) přímá řeč: ________________________________________

________________________________________

b) uvozovací věta: ___________________________________

7.  Najděte kořen slov a vypište ho:
a) zápalku: ________ b) udělalo: ________ c) obdařila ___________

8. Po přečtení textu byste měli rozhodnout, která z následujících tvrzení odpovídají jeho obsahu.
Písmeno vybraných odpovědí zakroužkujte:

A – Profesorka McGonagallová  vyučuje prom_ňování

B – Hermioně se v tomto předmětu nic nedaří

C – Profesorka McGonagallová se často usmívá

D – Děti se učí prom_ňovat pomalu a postupně

E – Psací stůl se stal na chvíli zvířetem.

9. Vypište  z textu  ta  přídavná  jména,  která  označují,  jaké  vlastnosti  měla  profesorka
McGonagallová:

 ! PŘI ŘEŠENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ÚKOLŮ NEHLEDEJTE VE VÝCHOZÍM TEXTU !

10. Napište takovou dvojici přídavných jmen, mezi nimiž bude stejný vztah jako ve dvojici
složitý – nejsložitější:

11. Podle vzoru doplňte tabulku:

první poslední
brzy

chytrá
složitý

12. Napište slovo stejného nebo podobného významu ke slovům kouzlo a pokyn.
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13. Najděte k příslovím odpovídající druhou část, správné písmeno zapište do tabulky:

1. Jak si usteleš, a) tak se z lesa ozývá.
2. Žádný učený b) se nejí tak horká.
3 Jak se do lesa volá, c) z nebe nespadl.
4. Co se v mládí naučíš, d) nejsou koláče.

e) tak si lehneš.
f) hůl si najde.
g) v stáří jako když najdeš.

C. Literární část
Zdá se vám, že jsem ošklivý – Každému vidím do duše,
myslete si, co chcete, vím, z jakého je těsta -
chytřejší klobouk, než jsem já, nasaď si mě a řeknu ti,
na světě nenajdete. kam povede tvá ________
Nechte si svoje buřinky
i své klobouky z plsti –
jsem moudrý klobouk z Bradavic,
jenž vám nic neodpustí. (podle J. K. Rowlingové)

1. Přečtěte si text básničky a číslicí zapište počet veršů: _____

2. Vypište z textu dvě rýmové dvojice:

3. Na vynechané místo v poslední řádku se hodí slovo (zakroužkujte správnou odpověď):

a) města  c) cesta
b) pomsta d) pouť

4. Obě ukázky od J. K. Rowlingové pocházejí z knížek o (zakroužkujte správnou odpověď):

a) zlém čaroději Harrym Lotrovi
b) malém čaroději Harrym Potterovi
c) moudrém indiánovi Mluvícím Kloboukovi

5. Ukázky z této knížky mají v našem testu různou podobu. Vyberte a zakroužkujte, v jakém pořadí
se v testu objevují:

a) poezie, próza
b) próza, poezie
c) drama, poezie
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