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Kód uchazeče

ČESKÝ JAZYK Součet bodů:

Obor: 79-41-K/81 Opravil:

Kontroloval:

A. Doplňte do textu vynechaná písmena

B__l jeden sedlák a měl tři syny, dva b__l__ rozumn__ a třetí hlupec. Když otec zestár__, povolal 

k sobě sv__ syny a řekl: „Milé děti! Cítím, že už dlouho živ nebudu. Až umřu, v__konejte mou 

poslední vůl__, hlídejte po tři noci na m__m hrobě, každ__  jednu noc.“ A děti mu to slíbil__. 

Potom otec umřel a děti ho pochoval__, jak náleží. Přišlo na nejstaršího, ab__ šel hlídat. Ten 

povídá ženě: „Dej hlupcovi koláč a půjde za m__ hlídat na otc__ hrob.“ Hlupec vzal od švagrové 

koláč a na rameno klacek a šel k otci sv__mu na hrob. Seděl tu nějak__ čas a vidí, kterak 

otec jeho __tává __ hrobu. „Kampak, tatíčku, __táváš?“ - „Kdo to přišel hlídat?“ tázal se otec. - 

„Já, tatíčku, tvůj syn hlupec.“ - „Nu, hlup__ , když jsi ty přišel ke m__ hlídat, něco t__ za to dám.“ 

Nato stařeček hv__zdnul mládeneck__m vřeskem, bohat__rsk__m hv__zdem: 

„S__váku, buráku, věští r__šáku! Staň přede mnou jako list před tr__vou!“ Kůň běží, zem__ se 

třese, __ uší jemu d__m jako sloup a ze chřípí plamen fučí. Když přiběhl, zůstal tiše stát před 

stařečkem. „Tuhle máš, mil__ synu, koně, užívej __ až do smrti.“

(Podle K.J. Erbena) 
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B. Jazyková část (úlohy se vztahují k textu pod bodem A)

1. Vypište z uvedené věty sloveso v infinitivu:

„Kdo to přišel hlídat?“

2. Utvořte od následujících slov přídavná jména přivlastňovací:

hlupec

kůň

3. Uveďte 1. osobu čísla množného a způsobu rozkazovacího od slovesa slíbit:

4. Slovo poslední skloňujeme podle vzoru:

5. Napište význam následujících slov / sousloví:

Vzorový příklad:   cyklista   – jezdec na kole.  

chřípí

poslední vůle

švagrová

6. Vypište z textu dvě slova zdrobnělá:

7. Určete slovo opačného významu k následujícím slovům:

rozumn__

povídá

mládeneck__

8. Napište slovo podobného významu k těmto slovům:

syn

běží

tázal se
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9. Uveďte slovní druhy následujících slov:

když 

dlouho

čas

10. Určete u zvýrazněných podstatných jmen pád, číslo, rod a vzor:

měl tři syny

na m__m hrobě

šel k otci

11. Určete u zvýrazněných sloves osobu, číslo, způsob a čas:

až umřu

v__konejte mou poslední vůli

mu to slíbil__

12. Následující slovo převeďte vždy do tvaru uvedeného v závorce:

sedlák (6. p., mn. č.)

děti (7. p., mn. č.)

rameno (2. p., j. č.)

13. U přídavného jména nejstarší určete 1. stupeň:

14. Uveďte základní skladební dvojici v následujících větách:

a měl tři syny

hlídejte po tři noci na m__m hrobě

15. Určete kořen u těchto slov:

rozumn__

ženě

hlídat
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C. Literární část (úlohy se vztahují k textu pod bodem A)

1. Rozhodněte, do jakého žánru patří ukázka:

     a)   pohádka

     b)   pověst

     c)   bajka

2. Na základě čeho jste žánr určili? Uveďte alespoň jeden typický rys tohoto žánru, který se 
vyskytuje i v dané ukázce:

Vzorový příklad:   povídka –   1) text je kratší než například román, 2) hlavní postava se nevyvíjí,   
3) text má jednoduchý děj. 

3. Zařaďte text mezi literární druhy:

      a)  próza

      b)  poezie

      c)  drama

4. Napište ke jménu každého následujícího autora odpovídající dílo, jehož název nezapomeňte 
opravit:

Díla: Staré pohádky české, Pověsti z jedné kapsy, Dívky od bobří řeky, Povídky malostranské.

Autoři:

Jaroslav Foglar

Alois Jirásek

Karel Čapek                             

Strana 4 (celkem 4) Mezisoučet:


	Český jazyk

