TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉHO JAZYKA

1.

Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

2.

Která z následujících vět obsahuje chybu v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

3.

Zájem Ukrajinců o práci v Česku úřady nezvládají.
Reprezentace malého fotbalu České republiky šokovala hned dvakrát.
Cizí turisté vyhledávají restaurace s Českými specialitami.
V hraničních vesnicích se scházejí Češi se svými sousedy.

Ve kterém z následujících vět je chyba v psaní předpon s-/z- ?
A)
B)
C)
D)

4.

Srdcem pily je špičkový TCT kotouč.
Je to vyjímečný mladý člověk.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v ůnoru.
Nepříznivé počasí dělá sportovcům těškou hlavu.

Všichni s napětím shlíželi z věže na náměstí.
Jirko, zbij prkénka dohromady.
Výrobek spotřebujte do dvou dnů.
Všechny jeho plány ztroskotaly.

Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (A), nebo ne (N):
4.1
4.2
4.3
4.4

Zpráva o mém rozchodu vyvolala záplavu inkoustu.
Navzdory výtkám jsem se ucházel o jejich přizeň.
Určitě vím, že mně děsí bomby.
Nepotkával jsem mnoho vysloužilých pilotů.
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5.

Uspořádejte jednotlivé části textu (A-E) tak, aby byla dodržena textová návaznost:
A) Byl to dojista rekord v střelbě do sloního mozku. Mrtvý slon měl mohutné kly, každý vážil
přes sto liber.
B) Zanedlouho jsme se přesvědčili, že došlo k svévolnému porušení předpisů, a že nelze tento
přečin omluvit. Policejní konstábl, domorodý policista a několik mužů z kmene Samburu
spatřili skupinu tří sloních samců, pasoucích se na prudkém protějším svahu malého údolí.
C) V poslední době se příliš rozmohl nešvar střílet zvěř „v sebeobraně“. Proto jsem si oddechl,
když byl viník odsouzen a potrestán. Doufal jsem, že tento příklad další „hrdiny“ odradí.
D) Ten poklekl, pozorně zamířil třistatrojkou, starou puškou z první světové války, vypálil a
zasáhl slona přímo do mozku. Zvíře se sesunulo ze svahu do údolí.

E) Domorodý policista se vsadil, že konstábl slona na vzdálenost více než tři sta yardů netrefí.
George Adamson: Můj život se lvy

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

……..
……..
……..
……..
……..

Určete slovní druh podtržených výrazů ve větách:
(Vypište celým názvem, nepoužívejte zkratky ani číslice.)
A)
B)
C)
D)

V táboře mi znepříjemňovala život hyena skvrnitá.
Jednoho dne jsem vystupoval na horu Lemeboti.
Už aby byly prázdniny.
Leželi všude okolo nás.

……………..
……………..
……………..
……………..

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7 a 8
Na Zbyškovi je sympatické, že chce o svých farnících co nejvíc vědět. A tím si naše lidi
očividně získává, protože pak nad rakví neříká všeobecné fráze, ale pochválíme třeba dceru, jak
se o tatínka doposledka starala, a tak všelijak se spolu snažíme vyrovnat s tím nedostatkem, že
tu Zbyšek s námi v Čechách nebyl, že vyrůstal v Krakově a v semináři se připravoval na polské
ovečky, netuše, že ho osud zavěje ke stádu, které bečí trochu jinak.
O Bohu zásadně nedebatujeme. Přistoupil jsem pouze na to, že ho budeme v naší agendě psát
s velkým písmenem, ačkoli jsem žákům po celou dobu svého učitelování vštěpoval malé.
Zdeněk Svěrák: Povídky

7.

Ve druhém odstavci výňatku vypište zájmena a určete jejich druh:

8.

Které z následujících podtržených spojení v textu lze chápat jako obrazné pojmenování?
A)
B)
C)
D)

O Bohu zásadně nedebatujeme.
pochválíme třeba dceru, jak se o tatínka doposledka starala
netuše, že ho osud zavěje ke stádu, které bečí trochu jinak
a tak všelijak se spolu snažíme vyrovnat s tím nedostatkem

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9 - 12
Zloději ukradli kapry z rybníka, sami skončili v policejní síti
Radek Plavecký
Přilepšit si prodejem kaprů chtěli dva mladí muži z Příbramska. Na konci listopadu si
vyhlédli menší chovný rybník u obce nedaleko Dobříše. Překonali drátěný plot, ulomili
zámek u plechového krytu stavidla a vytahovali prkna zadržující vodu, až rybník zcela
vypustili. Z bláta a louží pak vylovili zhruba dvě tuny ryb, tedy několik stovek kusů.
„Hlavně to byli kapři, část byli jeseteři, candáti nebo štiky,“ řekla Právu mluvčí
příbramské policie Monika Schindlová.
Úlovek převezli do jiného rybníka na Příbramsku, který si pronajali, a ryb se začali
zbavovat. Než pachatele kriminalisté odhalili, podařilo se jim značnou část ryb prodat.
Podle policie nešlo úplně o chov vánočních kaprů. „Už to byly i větší ryby, zřejmě je
společnost, jíž vylovený rybník patří, využívá spíš ke sportovnímu rybaření. Ve středu jsme
jí část ukradených ryb vraceli. Bylo to kolem osmi set kilogramů,“ doplnila mluvčí.
Policisté vystopovali dva pachatele (24 a 29 let), kteří jsou z krádeže ryb obviněni.
Vypuštěním a nelegálním výlovem rybníka způsobili jeho majiteli škodu za více než čtvrt
miliónu. Zlodějům, kteří se nechaly chytit do policejních sítí, za krádež hrozí až 5-tileté
vězení.
Právo, 22. prosince 2017

9.

Který slohový postup se ve výňatku převážně uplatňuje?
A)
B)
C)
D)

Vyprávěcí
Úvahový
Informační
Výkladový

10. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je plně v souladu s informacemi
obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N):
A)
B)
C)
D)

Zloději ryb z Příbramska budou uvězněni na pět let.
Ukradené ryby převezli do jiného rybníka, který jim rovněž nepatřil.
Zloději vylovili ryby z rybníka v obci Dobříš.
Poškozená společnost využívá svůj rybník pouze ke sportovnímu rybaření.
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11. Určete osobu, číslo, čas, způsob, rod a vid tučně vytištěného slovesa vystopovali:
(Odpovězte celými slovy, nepoužívejte zkratky.)
12. Vypište z posledního odstavce výňatku všechna slova, která nejsou napsána pravopisně
správně:
………………………………………………………………………………………………...
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 13 - 15
Mezitím se začalo stmívat, a proto jsem boranským chlapcům navrhl, aby přišli za mnou
časně ráno a přivedli nejlepší honicí psy, jaké ve vsi seženou. Pak budeme pokračovat v pátrání
po lvu. Ráno boranští junáci opravdu přišli a přivedli mi tucet pochybných oříšků. Kroutil jsem
nad nimi nedůvěřivě hlavou, ale oni mě znova a znova ujišťovali, že tihle psi nevědí, co je
strach, a ze lva teprve ne. Zrovna jsme vnikli do džungle. Brzy jsem vypozoroval, že psi nejsou
do honu příliš žhaví, i když je jejich pánové horlivě pobízeli. Zanedlouho se vůdce slavné psí
smečky obrátil a s ocasem mezi nohama pelášil domů a za ním ostatní strakatí čtyřnozí
hrdinové.
George Adamson: Můj život se lvy

13. Kterým z výrazů lze nejlépe nahradit význam tučně vytištěného slova žhaví v textu?
A)
B)
C)
D)

rozpálení
neklidní
vášniví
dychtiví

14. Která z následujících možností charakterizuje výstavbu podtrženého souvětí ve výňatku?
A)
B)
C)
D)

První věta je hlavní, druhá věta je vedlejší příčinná, třetí a čtvrtá věta jsou předmětné,
pátá věta je přívlastková
První a druhá věta jsou hlavní v poměru důsledkovém, třetí a čtvrtá věta jsou vedlejší
účelové, pátá je vedlejší přívlastková
První a druhá věta jsou hlavní v poměru důsledkovém, třetí a čtvrtá věta jsou vedlejší
předmětné, pátá věta je vedlejší přívlastková
První a druhá věta jsou hlavní v poměru příčinném, třetí věta je vedlejší účelová, čtvrtá
věta je hlavní, pátá věta je vedlejší přívlastková.

15. Vypište z textu větu, ve které je využita ironie:
…………………………………………………………………………………………………….

16. Přiřaďte k jednotlivým textům (16.1–16.4) možnost (A–E), která nejlépe vystihuje charakter
příslušného textu:
16. 1
Králi Akrisiovi předpověděla věštba, že ho zabije jeho vlastní vnuk. Král se bál o život a
přemýšlel, jak by tomu zabránil. Dal zavolat otroky, kteří pro něho pracovali, a poručil jim, aby pod
královským hradem vyhloubili sklepení a uzavřeli je železnými vraty. Do sklepení odvedl svou dceru
Danaé a vrata pečlivě zamkl. Posílal jí do vězení jídlo, ale nepouštěl ji ven, aby se hrozná věštba
nenaplnila.
Nářek a vzdechy vězněné královské dcery se donesly až k sluchu vládce bohů Dia. Zeus se nad
osamělou dívkou slitoval, snesl se do sklepení v podobě zlatého deště a rozzářil podzemní temnotu.
Zamiloval si Danaé a netrvalo dlouho a princezně se narodil synáček. Dostal jméno Perseus.
16. 2
V zahradách i lesích vystřídal se již podzim s létem, když byl konečně nad Daliborem vyřčen
rozsudek. Soud sice uznal, že pohnutky jeho jednání byly šlechetné, nicméně za to, že cizí majetek
neprávem držel a zemské zákony rušil, učinil rozhodnutí, aby byl zbaven hrdla.
Naposledy zalkaly Daliborovy housle, poslední noc přešla přes víčka jeho očí, zapadlých
smutkem. Krásná, ušlechtilá hlava zemanova padla jako květ, podťatý za chladné ranní rosy.
Věž zdědila jeho jméno, národu zůstalo na památku po něm přísloví „Nouze naučila Dalibora
housti“.
16. 3
Byl jeden král a měl tři dcery. Ale ty si vedly, jako by jim patřil svět. Hlavy nosily až do oblak,
a pozdravil-li je kdo, jen se po něm ošklíbly, nestál jim za slovo.
Doslechla se o tom jedna čarodějnice a povídala si: Počkejme! Jak já je zkusím, je-li to pravda,
že jsou takové. Přišla do zámku jako stará žebračka a jen dávala pozor, kde by je mohla potkat. Chvilku
stála u brány a tu jdou všecky tři, v samém hedvábí. Babka je hned pozdravila: „I dej pánbůh štěstí,
krásné panenky,“ a myslela si, že jí něco dají za to pozdravení. Ale ty nic, každá jako můra, ani si jí
nevšimly a jen nad ní nos ohrnovaly. A tak milá čarodějnice je na místě zaklela, žádný nevěděl kam.
16. 4
Po zprávě o Mansfeldově porážce u Záblatí se Thurn se svými vojáky vrátil od Vídně zpátky
do Čech. Ztratil tak jedinečnou příležitost, která se už neměla nikdy opakovat. Naopak: od této chvíle
se postavení českých povstalců už jen zhoršovalo. Dne 19. srpna 1619 prohlásil generální sněm zemí
Koruny české Ferdinanda II. za sesazeného z českého trůnu a o týden později zvolil novým
panovníkem třiadvacetiletého předáka německých protestantských stavů, falckého kurfiřta Fridricha
z rodu Wittelsbachů.
Vzhledem k povaze úlohy nejsou uvedeny zdroje výňatků

A)
B)
C)
D)
E)

Pověst
Odborná literatura
Báje
Pohádka
Epos

16. 1
16. 2
16. 3
16. 4

…………
………...
…………
…………

Řešení
1A
2C
3B
4.1
4.2
4.3
4.4

A
N
N
A

5 BEDAC
6A – zájmeno
6B – podstatné jméno
6C – částice
6D – předložka
7 to – ukazovací, ho – osobní, naší – přivlastňovací, svého – zvratné (přivlastňovací)
8C
9C
10A – N
10B – A
10C – N
10D – N
11 – 3. osoba, číslo množné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý
12 – nechaly, 5-tiletá
13D
14C
15 Zanedlouho se vůdce slavné psí smečky obrátil a s ocasem mezi nohama pelášil domů a za ním
ostatní strakatí čtyřnozí hrdinové.
16.1 C
16.2 A
16.3 D
16.4 B

