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A. Doplňte do textu vynechaná písmena:

 Prométheus přistoupil s _směvem k hromadě a odhrnul tuk. Objevil_ se holé 
kosti. Když odkryl b_čí kůži, zavonělo čerstvé maso. Od těch dob ob_tovali lidé 
bohům tuk a kosti, maso si ponechával_ pro sebe.

 Zeus nenechal směl_ Prométheův čin bez trestu. Rozhodl se, že lidem vezme 
oheň. Připadla jim lep_í část, maso, ať tedy jedí s_rové. Vlá_ce bohů poručil ihned 
mračnům, ab_ lijákem uhasila všechna ohniště. Divoký v_tr ro_metal horký popel 
a  odnesl  jej  do  moře.  Tak  _tratili  lidé  oheň,  který  potřeboval_  nutně  k  životu 
a  práci.  Nemohli  péci  chlé_  ani  vařit,  kovárny  _pustly  a  dílny  os_řely. 
Za chladných dnů  a mraziv_ch nocí neb_lo kde se ohřát.

Prométheus v_děl neštěstí _eslané na lidi, cítil s nim_ a neopustil je.  V_děl, 
že v Diově paláci plápolá dnem i noc_ jasný oheň. Vpl_žil se proto v noční tm_ 
na horu Olymp do zlatého paláce vládce bohů. Potichu, nikým nepozorován, vzal 
trochu ohně z Diova krbu a ukr_l jej v duté hol_. S ohněm se vesele vrátil _pátky 
k lidem. Přinesl jim, po čem tolik toužil_. 

                                                           (E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti)

B. Jazyková část

1.
   Zeus nenechal směl_ Prométheův čin bez trestu. 

a) Do vypsané věty zaznamenejte všechny slovní druhy číslicí.

b) Z vypsané věty vypište podmět a přísudek:

c) Určete pád, číslo, rod a vzor u těchto slov:

1) trestu - 
 
2) čin -
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2. U daného souvětí převeďte nepřímou řeč v přímou:
Vlá_ce bohů poručil ihned mračnům, ab_ lijákem uhasila všechna ohniště.

3. Dané výrazy nahraďte slovem podobného významu:

a) ukrýt -

b) horký -

4. Dané výrazy nahraďte slovem opačného významu:
    

a) uhasit -

b) vesele -

5. U daných slov zatrhněte kořen slova:
    
    a) vědět

b) objevit

c) liják

6. Od slovesa vzít utvořte :

a) 2. osobu jednotného čísla rozkazovacího způsobu -

b) 1. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu -
    

7. Určete počet vět v daném souvětí a zapište je číslicí:
     
     Prométheus v_děl neštěstí _eslané na lidi, cítil s nim_ a neopustil je.
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8. K výrazům vítr, liják, oheň napište slovo nadřazené:
 
   
9. Výraz lepší použijte v jednom českém přísloví.

    

10. Z textu uvedeného v kapitole A (na začátku testu) vypište přídavné jméno:
    

a) tvrdé - 

b) měkké -

c) přivlastňovací -
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C. Literární část

1. Doplňte na vynechaná místa v básni vhodné výrazy tak, aby se  rýmovaly:

Mezi sněhem zelená se …..,
sníh se ztrácí v jarních potůčkách,
oráč střípky ledu zaorává,
zima už má ze sluníčka strach.

Moje píseň čeká na ….....,
aby se mnou zpíval o …. .
Vydechni si, země, lemovaná
horami tam v modrém oparu !                      

                                                                  
2. Vymyslete název básně:

3. Zapište číslicí počet veršů:

4. U následujících děl opravte jejich chybné názvy:
    
    a) Smrt krásných jelenů - 
    

b) Robinson Pátek -

    c) Lovci kojotů -

    d) Romeo a Žofie - 

5. Spoj správné dvojice čarou:
    
    a) K.J. Erben d) Babička
    

b) B. Němcová e) Biblické příběhy

    c) I. Olbracht f) Kytice
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