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Kontroloval:

Doplňte do textu vynechané hlásky a interpunkci

Saturnin

Kdyby m___  osud neb___l  přivedl  do cesty  Saturnina nikdy b___ch b___l 
nevěřil že se v___skytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési b___lé vrány. M___slím 
tím lidi které představa koblih sv___štících vzduchem láká natolik že v___tanou a 
uskuteční j___.

Chtěl bych ab___ste si představ___l___ jak klidně jsem žil předtím než se stal 
Saturnin m___m sluhou. Žil jsem v malém, tichém b___tě na jehož stěnách byl___ 
v___bledlé tapety a  obraz___ v širokých starodávných rámech.  Sloupkové hodiny 
s hracím  strojkem  odměřoval___  čas  za  kl___dných  večerů  které  jsem  trávil 
v mohutné ušaté lenošce. Za tmav___ch podzimních nocí, kdy nebesa dští na zem 
proudy deště, studený v___chr rve listí ze stromů meluzina skučí kolem věží starých 
hradů  a  mís___  se  s křikem  poplašených  vran,  kdy  osam___l___  jezdci  cválají 
ro___bláce___ými cestami za sv___m___ pochybným___ cíl___, za takov___ch nocí 
sedával jsem dlouhé hodiny u kamen a četl jsem Václava Beneše Třebízského. Pak 
jsem šel spát a zdálo se mi o tom že sl___ším pláč milenky, praskání hořícího krovu a 
přísahy  pomsty,  a  ráno  jsem  byl  naplněn  údivem  že  ___ražskými  ulicemi  jezdí 
tramvaje. Byl jsem překvapen, že káva kterou mi přinesla b___tná paní Suchánková 
k snídani nebyla otrávená.

Tak tedy do toho klidného prostředí vstoupil jednoho dne Saturnin a považoval 
za svou povi___ost učinit mi život tak pohnutým, jak to jen bylo možno. Od dob___ 
kdy se stal m___m sluhou nevěděl jsem dne ani hodiny, kdy budu nucen řešit situaci 
naprosto nev___danou, senzační a ob___čejně velmi málo příjemnou.

(podle Z. Jirotky)

Ke každému zadání je právě jedna správná odpověď. Zakroužkujte ji.
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V úkolech 1 až 5 vyhledejte, co je napsáno bez pravopisných a mluvnických chyb.

1. a) pracoval oběma rukami
b) pracoval obouma rukama
c) pracoval oběma rukama
d) pracoval oběmi rukami

2. a) pozoroval svět svýma modrýma očima
b) pozoroval svět svými modrýma očima
c) pozoroval svět svojima modrýma očima
d) pozoroval svět svými modrými očmi

3. a) připomněla tamější zvyky
b) připoměla tamnější zvyky
c) připoměla tamější zvyky
d) připomněla tamnější zvyky

4. a) jako kdyby jsem s těmi lidmi hovořil
b) jako kdybych s těmi lidmi hovořil
c) jako kdybysem s těmi lidmi hovořil
d) jako kdybych s těma lidma hovořil

5. a) Manželé Horákovi přivedli sebou sourozence Šimkovi.
b) Manželé Horákovy přivedli s sebou sourozence Šimkovy.
c) Manželé Horákovi přivedli sebou sourozence Šimkovy.
d) Manželé Horákovi přivedli s sebou sourozence Šimkovy.

6. Který z následujících přísudků správně doplníme do uvedené věty?
Lidičky se jeho slovům velice ________________________.

a) nasmáli
b) nasmály
 

7. Vyhledejte slovo, které můžeme doplnit do uvedené věty.
Studenti, ___________ se soutěže zúčastnili, si odnesli zajímavé ceny .

a) jenž
b) již
c) jež

8. Který z tvarů od slovesa kreslit je správně utvořen podle uvedeného zadání?
2.osoba, číslo množné, podmiňovací způsob minulý

a) kreslili by jste
b) kreslili byste
c) byli byste kreslili
d) byli by jste kreslili
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9. Označte správný tvar 3.pádu.
a) příteli Pavlu Novákovi
b) příteli Pavlovi Novákovi
c) přítelovi Pavlu Novákovi
d) přítelovi Pavlovi Novákovi

10. Na vynechané místo zvolte podmět, aby byla věta napsána mluvnicky správně.
Divadelní představení zhlédly  ____________.

a) stovky diváků
b) rodiče a děti
c) chlapci i dívky

11. Ve které z vět jsou správně použita velká písmena?
a) Na horách trávíme Vánoce i velikonoce.
b) Kamarádka bydlí v Kostelci Nad Černými lesy..
c) Chodím do Základní školy U Roháčových kasáren.
d) Četli jsme knihu Dášeňka čili život Štěněte.

12. Vyhledejte, kde je podtržené slovo stejným slovním druhem.
a) Seděl vedle nás. Vedle školy staví nový dům.
b) Kolem   páté se vrátím domů. Jel s kolem do sousední vesnice.
c) Prima   se vrátila z lyžařského výcviku. Tomáš je prima kamarád.
d) Místo   je bohužel již obsazené. Půjdu tam místo tebe.

13. Vyberte antonymum ke slovu odpuzovat.
a) odhánět
b) přitahovat
c) vyhánět
d) plašit

14. Ve které z uvedených dvojic nejsou slova příbuzná?
a) dítě - děti 
b) dítě - dětský 
c) dítě - dětičky 
d)   dítě - dětství 

15. Které ze slov vzniklo odvozováním?
a) tělocvična
b) Sazka
c) Drutěva
d) náhrdelník

16. Vyberte dvojici s chybným významem uvedených cizích výrazů.
a) efektni - působivý 
b) efektivní - účinný 
c) hypotéza - domněnka 
d) komplexní - částečný 
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17. Vyhledejte skupinu slov, ve které všechna slova vznikla stejným způsobem.
a) ČR, SRN, Polsko
b) samoobsluha, tělocvična, nádraží
c) řídit, ředitel, ředitelka
d) les, lesník, lesopark

18. Ve které z následujících vět nenajdeme předmět?
a) Jarní prázdniny jsme strávili v malebné krajině jižních Čech.
b) Zapomněl na ni.
c) Přečetl knihu o zvířatech.
d) Chtěli jsme se vrátit včas.

  
19. Rozhodněte, kde je podtržené slovní spojení příslovečným určením účelu.

a) Běž se do koupelny umýt.
b) Při opatrnosti   se nemůže nic stát.
c) Proti očekávání   zkouška dopadla dobře.
d) Pro slzy   neviděla na cestu.

20. Který z následujících větných členů se v uvedené větě nevyskytuje?
Při setkání s dlouholetými přáteli jsem se necítila osamělá..

a) přívlastek neshodný
b) přívlastek shodný
c) předmět
d) doplněk

21. Rozhodněte, kolik vedlejších vět obsahuje následující souvětí.
Vzpomínali, kdy se setkali poprvé a vyměnili si telefonní čísla,
aby si mohli alespoň zavolat.

a) 2
b) 3
c) 1

22. Vyhledejte souvětí s vedlejší větou příslovečnou příčinnou.
a) Navštívila příbuzné, kteří žijí v zahraničí.
b) Navštívila příbuzné, aby jim mohla představit svého přítele.
c) Navštívila příbuzné, protože jim chtěla představit svého přítele.
d) Navštívila příbuzné, neboť jim chtěla představit svého přítele.

23. V kterém významovém poměru jsou spojeny následující věty hlavní? 
Na test z matematiky jsem se připravoval celý víkend,
a stejně jsem nezískal potřebný počet bodů.

a) příčinný
b) slučovací
c) odporovací
d) důsledkový
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24. Ve které větě je chyba v interpunkci?
a) Je větší, než já.
b) Au, to bolí.
c) Fotbal, to je hra.
d) Tomáši, ozvi se brzy.

25. Jak se označuje podtržená část věty?
Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny, věnoval řadu básní Praze.

a) vsuvka
b) samostatný větný člen
c) přístavek
d) přívlastek těsný

26. Ve kterém souvětí jsou vedlejší věty předmětné v poměru odporovacím?
a) V knize, kterou četla a kterou si velmi oblíbila, vystupovaly i nadpřirozené bytosti.
b) Nevím, kdy vlak odjíždí, a nechci o tom ani přemýšlet.
c) Jen stěží se dalo rozpoznat, třepetá-li se lístek či poletuje ptáček.
d) Myslím, že o tom ví, nechce však o tom přemýšlet.

27. Vyhledejte větu s několikanásobným přívlastkem shodným v poměru stupňovacím.
a) Pozornost rodičů se soustředila na zdraví a výchovu dětí.
b) Ta věc je těžká, ba nemožná.
c) Vyskytly se nesprávné, ba i škodlivé názory.
d) Televize organizuje nejen přímé přenosy, ale i záznamy sportovních utkání.

Text k úlohám 28 - 30:
Každý z nás je někde doma. A ve slově doma, kratičkém a hlubokém, to zní a voní a vane odsud 
teplo bezpečí. Domů se vracíme jako ptáci z dalekých cest. Tajemný radar v srdci nás bezpečně 
přivádí zpátky jako vlaštovky, které přes pevniny a moře zamíří neomylně k starému hnízdu 
pod starý krov. (Jarmila Glazarová, Místopis srdce)

28. Ke kterému stylu ukázku řadíme?
a) odbornému
b) prostěsdělovacímu
c) uměleckému
d) administrativnímu

29. Jaké jazykové prostředky charakterizují tento styl?
a) odborné názvy, jednoznačná slova
b) spisovné prostředky slohově neutrální
c) obrazná pojmenování, synonyma
d) složitá větná stavba

30. Které znaky jsou pro styl ukázky typické?
a) aktuálnost, zajímavost
b) přesnost, odbornost
c) věcná správnost, přehlednost
d) působivost, citový prožitek
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31. Vyplňte křížovku.
a) zosobnění
b) soubor bájí jednoho národa
c) nejvyšší bůh Řeků

a

b

c

32. Vyplňte křížovku.
a) hlavní hrdinové bajek
b) jinotaj
c) hrdina, který získal do českého znaku lva
d) žánr, ve kterém vítězí pravda, dobro a spravedlnost nad lží, zlem a bezprávím
e) lyrickoepická skladba s tragickým dějem

  

a

b

c

d

e

33. Ve které knize se můžeme setkat se slovy z obou tajenek?

34. Na závěr testu se pokuste rozluštit přesmyčku, která skrývá jméno a příjmení českého 
spisovatele.

VALAŠSKO  HRAJE
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