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ČESKÝ JAZYK Součet bodů:  

Obor: 79-41-K/401 Opravil:  

 Kontroloval:  

   
 

 
Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. 
 

Výlet do Krkonoš 

V__jeli jsme v neděli brz__čko ráno naš__m starým autíčkem. Ra__í mlhy se ještě 

válel__ po lukách a pol__ch. Zamávali jsme na rozloučenou __ostelci __ad __rlicí. Spolu 

s námi jel__ sv__m nov__m autem i Poláčkov__. Díval__ jsme se po krajině v dálce nad les__ 

jsme pozoroval__ káně lesní. Zřejm__ lovilo myši protoţe se náhle aniţ b__chom 

to očekával__ spustilo dolů.  

Nápis__ nám napověděl__  ţe se blíţí město Jičín. Kdyţ jsme zastav__li 

na __ičínském náměstí b__l__ hodiny na v__ţi půl osmé. Do Špindlerova __lýna dorazil__ 

naše skupiny aţ v devět a tatínek nám sdělil  ţe na chatu Špindlerovku uţ musíme jet 

autobusem. Chv__lku jsme se prošl__ protoţe jsme byl__ cel__ rozlámaní. Město bylo plné 

naš__ch i ciz__ch tur__stů a proto jsme byli rádi kdyţ nás autobus v__vezl na chatu. 

Chvilku jsme se tam porozhlédli a dále se v__dali p__šky směrem k __abské __oudě. 

Výhled na __rkonošské hřbety a údol__ byl vynikající dokonce byl__ v dálce vidět i věţe hradu 

Trosky. Potkávali jsme __ěmce i __eské tur__sty kteří se ţivě bav__li se sv__mi přátel__ o 

krásách Krkonoš. 
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Úkoly z jazyka a literatury 
 
Kdyţ ho všichni pobouření konzulové přiměli, aby se šel před lidové shromáţdění 

ospravedlnit, poslechl je, ale mluvil tak sebevědomě a uráţlivě, ţe tribun Sicinius ho označil za 
nepřítele lidu, který chce nastolit samovládu, a ţádal pro něho trest smrti. 
 

1. Určete: a) počet vět hlavních  

b) druh souvětí 
 
2. Vypište první a druhou větu vedlejší a určete jejich druh. 
 
 
 
 
3. Určete větné členy: 

před shromáţděním     

je       

který       

lidu      
4. Vyhledejte  přívlastek postupně rozvíjející. 
 
5. Vypište několikanásobný větný člen . 
 
6. Najděte přísudek slovesný sloţený. 
 
7. Určete slovní druhy těchto slov z textu: 

všichni      

pobouření     

je      

který      
8. Doplňte vidové dvojice ke slovesům: 

ospravedlnit se -     

mluvil -      

označil -      
9. a) Vypište z textu všechna slova sloţená. 
 
    b) Pouţijte jednu část sloţeniny a vytvořte libovolné slovo sloţené. 
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10. Uveďte: 

a) synonymum ke slovu mluvil      

b) antonymum ke slovu trest      
 
Následující úkoly se nevztahují k úvodnímu textu. 
 
11. Podtrhněte substantiva pomnoţná: 

mnoţství, záda, ramena, vany, Vršovice, schody, Velikonoce, sáňky, 

obyvatelstvo, dříví 

 
12. Slovní spojení v závorkách napište ve správném tvaru. 
 

Před (oba nové domy)         je zastávka 
autobusu. 

Chlapec klátil při chůzi (své dlouhé ruce)        . 
Pod (obě dědečkova okna)         rostou růţe. 
Potkali jsme se v (Havlíčkův Brod)         . 
Přestěhovali jsme se z (Vlachovo Březí)         

do (Sezimovo Ústí)        . 
Na (Zdeňkovi kolegové)         se můţeš 

spolehnout. 
Pod (dvě nohy)         stolu se válel prach. 
Na výlet jela se (všechny tři děti)        . 

 
13. Zakrouţkujte slovo, jehoţ význam je odlišný od významu ostatních slov. 

 ŢIDLE, STOLIČKA, PŘÍBORNÍK, KOBEREC, STŮL 

14. K zadaným počátečním písmenům najděte ta tři písmena, která po doplnění vytvoří slova. 
 

VĚ   
VI  __ __ __  
SE         
HLE  
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15. Přiřaďte ke jménu autora název jeho knihy. 

1. Jaroslav Seifert   A. Memento 
2. Jan Neruda   B. Stařec a moře 
3. Bohumil Hrabal   C. Maminka 
4. Radek John   D. Doktor Kazisvět 
5. Ernest Hemingway  E. Postřiţiny 

 
1. __          2. __          3. __          4. __          5. __ 

 
16. Vyberte z nabídky (básnický přívlastek, libozvuk, dramatická zápletka, skládanka, 

rozuzlení) objasnění následujících termínů: 

epiteton     

eufonie      

kolize      

leporelo     

peripetie     
 
17. Kterého českého autora si spojujeme s následující ukázkou? 

 
a) Odkud vzalo - zkouším ţáky - 

jméno Rakous počátek? - 
„Od raků, neb oni taky        
chodí pořád nazpátek!“ 

 
b) Určete, zda jde o příklad: 

1. fejetonu 
2. epigramu 
3. epitafu 

 
c) Zatrhněte pravdivé tvrzení. 

Je to krátká satirická skladba. 

Nenajdeme v ní pointu. 

Závěrečné stručné vyhrocení se nazývá pointa. 

Autor se vysmívá rakům. 
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18. Vyškrtejte ty názvy divadel, se kterými se nemůţete v Praze setkat: 
 

 NÁRODNÍ DIVADLO 

           DIVADLO BLANÍK 

DIVADLO V CELETNÉ 

DIVADLO ROKOKO 

DIVADLO U HRADEB 

 

19. Uveďte náleţité podoby následujících rčení. 

 

a) Připadá si jako třetí kolo u vozu. 

        

 

b) Vzal batoh na ramena.  

        

 

c) Má z ostudy košili.  

        

 

20. Pokuste se dokončit uvedené pranostiky. 

 

a) Únor bílý __________________________________________________________ 

 

b) Svatá Anna ________________________________________________________ 

 

c) Březen za kamna vlezem, _____________________________________________ 


