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A. Doplňte do textu vynechaná písmena.

Jednoho dne našl___ Tomík a Anika ve schránce dopis. Na obálce bylo napsáno: 

TOMÝKOVY A ANYCE. Když ro___trhli obálku, našli v něm l___stek a na něm stálo:

TOMÝKU A ANYKO
PŘIĎTE ZÝTRA KE MNĚ NA OSLAVU

PYPY MÁ NAROZEŇYNI!

SPOLEČENSKÍ  ŮBOR PODLE VLASTŇÝ CHUŤY.
Tomy a Anika začali radostí tancovat po pokoji. Porozum___li dopisu velm___ dobře, 

přestože b___l  napsán tak podivným pravopisem. Pipi  si  s ním dala hrozně práce. Ve 

škole sice dělala, že nezná ani písmeno i, ale ve skutečnosti  přece jenom trochu psát 

um___la. Tehdy, když se plav___la po mořích, sedával s ní jeden z plavčíků na zádi a učil 

j___ psát. Pipi ovšem nebyla nijak v___trvalou žákyní. Zničehonic řekla třeba:

„V___š co, Fridolfe,“ ten plavčík se totiž jmenoval Fridolf, „te___ toho necháme a 

rad___i si v___lezeme na stožár podívat se, jaké bude z___tra počas___.“

Nebylo tedy divu, že j___ psaní moc nešlo. Smolila ho celou noc a teprve k ránu, když 

hvězdy na neb___ bledl___, přikradla se k v___le, kde b___dleli Tomík a Anika, a hodila 

jim dopis do schránky.

(Podle A. Lindgrenové)

B. Jazyková část
1. Jistě jste si všimli, že Pipi udělala při psaní mnoho chyb. Přepište text jejího dopisu 

správně, včetně teček a čárek:
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2. Pipin dopis je vlastně (zakroužkujte správnou odpověď)

a) přihláška b) pozvánka c) inzerát

3. Nyní pracujte s následující větou:

Tomy a Anika začali  radostí tancovat po pokoji.
a) Určete všechny slovní druhy (číslicí nad slova).

b) Opište podtržená slova a určete jejich mluvnické významy – u jmen pád, číslo a rod, u 

sloves osobu, číslo, způsob a čas.

4. V celém výchozím textu vyhledejte první sloveso v infinitivu (neurčitku), vypište ho a 

převeďte do tvaru  1. osoby, množného čísla, podmiňovacího způsobu přítomného, 
tento tvar napište:

5.  Vypište  z celého  výchozího  textu  všechna  slova,  která  jsou  příbuzná  se  zadanými 

výrazy (opakující se slova stačí jednou):

a) plavec

b) písanka

6. Přečtěte si souvětí:  

Smolila ho celou noc a teprve k ránu, když hvězdy na neb___ bledl___, přikradla se 

k v___le, kde b___dleli Tomík a Anika, a hodila jim dopis do schránky.

a) V tomto souvětí určete počet vět a zapište tento počet číslicí: _________

b) Z první věty souvětí vypište základní skladební dvojici:

7. Po přečtení celého textu byste měli rozhodnout, která z následujících tvrzení odpovídají 

jeho obsahu. Označte správnou odpověď:

a) Pipi nikdy nebyla ve škole. ODPOVÍDÁ – NEODPOVÍDÁ
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b) Tomíkovi a Anice se na Pipinu oslavu nechce. ODPOVÍDÁ – NEODPOVÍDÁ

c) Pipina minulost je spojena s mořem. ODPOVÍDÁ – NEODPOVÍDÁ

Při řešení následujících úkolů nehledejte ve výchozím textu.

8. Napište slovo stejného nebo podobného významu ke slovům

podivný

přikradla se

ve skutečnosti

9.   Od jména  Tomík  vytvořte  přídavné  jméno přivlastňovací  a  spojte  ho  se  zadanými 

podstatnými jmény:

____________  rodiče (1.pád) ___________ dárky      _____________ přáními

11. Doplňte tabulku podle vzoru:

den noc
radost
vylézt
vlídný

12.  Nahraďte podtržená  slova spisovnými výrazy, v případě nutnosti můžete větu upravit:

Dala si s ním hrozně práce.

Smolila ho celou noc.

13. Vysvětlete stručně význam rčení:

a) Má obě ruce levé.

b) Tváří se, jako by mu uletěly včely.

c) Krve by se v něm nedořezal.

C. Literární část
Kdo to buší na má vrata,

kdo to ruší noční klid?
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Je to lupič? Nebo straší?

Je to kočka snad, či _______ ?

(A. Lindgrenová)

1. Na vynechané místo byste doplnili nejspíše slovo

a) zlodějíček b) myš c) policie.

2. Číslicí zapište počet veršů : ____________.

3. Doplňte následující tvrzení vybranými slovy z nabídky:

próza – rým – článek – scénář -  poezie 

Ukázka otištěná v jazykové části testu (strana 1) patří mezi _________________, ukázka 

v literární části (strana 4)mezi ___________________. 
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