
ČESKÝ JAZYK pro 9.roč. NA 5. OBDOBÍ 18.5. – 29.5.2020 

 

Vypracované úkoly posílejte jako vždy na známé adresy vyučujících. 

 

 

 

1. Pracovní list                                             

Označ správnou odpověď: 

1. Který jazyk nepatří mezi slovanské jazyky? 

a) bulharština 

b) polština 

c) italština 

 

2. Jak se nazývá nejstarší slovanský jazyk? 

a) slovenština 

b) starochorvatština 

c) staroslověnština 

 

3. Co není sousloví? 

a) průmyslová škola 

b) vysoká tráva 

c) vysoká škola 

 

4. Které slovo není mnohoznačné? 

a) list 

b) hlava 

c) zemědělství 

 

5. Které slovo není vytvořeno skládáním? 

a) horolezec 

b) horstvo 

c) velehory 

 

6. Která věta je jednočlenná?  

a) Padá sníh. 

b) Začalo sněžit. 

c) Napadl metr sněhu. 

 

7. Kterou větu tvoří základní skladební dvojice? 

a) Píšu úkoly. 

b) Petr píše. 

c) Píše hezky. 

 

8. Ve které větě je přísudek jmenný se sponou? 

a) Děvče se vesele smálo. 

b) Děvče se stále usmívalo. 

c) Děvče je stále veselé. 

 

 



9. Ve které větě je přívlastek neshodný? 

a) Píše velmi pomalu. 

b) Praha, hlavní město, je překrásná. 

c) Jízda vlakem byla zdlouhavá. 

 

10. Ve které větě výraz „v lese“ není příslovečné určení místa? 

a) Stromy v lese se prohýbaly pod tíhou sněhu. 

b) Celou hodinu jsme se procházeli v lese. 

c) V lese bylo naprosté ticho. 

 

11. Která věta není napsána správně? 

a) Sport miloval nadevše. 

b) Nejvíce ze všeho miloval sport. 

c) Sport, především atletiku miloval nejvíce. 

 

12. Které souvětí je souřadné? 

a) Zastavil, aby se mohl rozhlédnout po krajině. 

b) Zastavil, protože se chtěl rozhlédnout po krajině. 

c) Zastavil, neboť se chtěl rozhlédnout po krajině. 

 

13. Která vedlejší věta je podmětná? 

a) Řekl, že už umí všechno. 

b) Zdálo se, že už umí všechno. 

c) Měl dojem, že už umí všechno. 

 

14. Která z vět je napsána špatně? 

a) Hříbě a kůzle skákaly. 

b) Hříbě a kůzlata skákaly. 

c) Hříbata a kůzlata skákaly. 

 

15. Ve které větě je slovo „cesta“ podstatným jménem konkrétním? 

a) Cesta letadlem se mi líbila. 

b) Přeji vám hodně štěstí na společné cestě životem. 

c) K chatě vedla kamenitá cesta. 

 

16. Která věta je napsána správně? 

a) Koupil si hodinky s fosforeskujícíma ručičkami. 

b) Zajíc stříhal ušima. 

c) Pes pobíhal mezi nohama stolu. 

 

17. Které podstatné jméno není pomnožné? 

a) trenýrky 

b) prázdniny 

c) ledviny 

 

18. Pro kterou sestavu platí: zájmeno osobní, ukazovací, záporné? 

a) vy, onen, ničí 

b) oni, váš, žádný 

c) my, jenž, nikdo 

 



19.  Pro kterou sestavu platí: číslovka určitá řadová, druhová, násobná? 

a) pátý, dvoje, pět 

b) druhý, troje, pětkrát 

c) dvoje, šest, trojnásobný 

 

20. Ve které větě je sloveso vidu dokonavého? 

a) Petr se celé odpoledne koupal v rybníce. 

b) Petr se často vykoupal v rybníce. 

c) Petr se často koupával v rybníce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pracovní list 

Zaškrtávací test – souvětí - vyber správnou odpověď:                                          

1. Která věta není zapsána správně: 

a) Řekl ti, dědo, že dnes nepřijde? 

b) Vážení hosté, vítáme Vás na charitativní akci, jejíž výtěžek půjde dětem bez 

domova. 

c) Myslím, že s tebou nemůžu souhlasit dědo. 

2. Do které věty se musí doplnit jen jedna čárka? 

a) Adam nechtěl jít do školy neboť se bál testu. 

b) Karel Čapek autor Dášeňky měl bratra Josefa. 

c) Zůstaň doma Adame a přečti si Dášeňku. 

3. Která z vět je napsaná správně? 

a) Četl knihu které příliš nerozuměl. 

b) Nechtěl jít na oslavu ale musel. 

c) Dočetl knihu i obraz domaloval. 

4. Která věta správně odděluje vsuvku? 

a) Jan Lucemburský zemřel, myslím v bitvě u Kresčaku. 

b) Jan Lucemburský, zemřel, myslím v bitvě u Kresčaku. 

c) Jan Lucemburský zemřel, myslím, v bitvě u Kresčaku. 

5. Která z upravených vět vyjadřuje volný přívlastek? 

a) Děti, hrající si v družině rozbily okno. 

b) Děti hrající si v družině, rozbily okno. 

c) Děti, hrající si v družině, rozbily okno. 

6. Která věta je napsaná správně? 

a) Velmi oblíbený spisovatel, napsal nový bestseller, který se dobře prodával. 

b) Italský matematik vytvořil vzorec který ho proslavil.  

c) Česká spisovatelka se proslavila knihou, která byla pro děti. 

7. Která z vět obsahuje chybu? 

a) Četl dopis, a smál se u toho. 

b) Chtěl spát, ale nemohl. 

c) Nudil se, a proto hledal zábavu. 

8. Která věta je správně? 

a) Maruška šla do lesa, aby nasbírala houby a natrhala maliny, ze kterých udělá koláč. 

b) Maruška šla do lesa, aby nasbírala houby, a natrhala maliny ze, kterých udělá koláč. 

c) Maruška šla do lesa, aby nasbírala houby, a natrhala maliny ze kterých udělá koláč. 

9. Která věta je správně? 

a) Přestaňte vykřikovat nebo vám dám poznámku uličníci! 

b) Přestaňte vykřikovat, nebo vám dám poznámku, uličníci! 

c) Přestaňte vykřikovat, nebo vám dám poznámku uličníci! 

10. Která věta je správně? 

a) Jedničku, tu bych si zasloužil z matematiky. 

b) Jedničku, tu bych si zasloužil, z matematiky. 

c) Jedničku tu, bych si zasloužil z matematiky. 

 

 



2. Doplň vhodnou předponu s-/z-/vz-: 

 

C.  

Úplně jsem to __kazil, letadlo __létlo níž, __kroutil mi ruku, __pustlý hrad, 

voda __tékala po okně, __bouřenci __vrhli vládu, __pocený atlet, __koušečka, 

__trašidelný __temnělý les, víčka mu __těžkla, názorové ne__hody, __končit!, 

__pravidla to umím, ne__chopil se k odporu, večerní __pravodajství,  __počítal 

dva příklady __právně, __působil nehodu, __tlučená prkenná ohrada, 

nebe__pečně __pomalil, strýc __volil pustit televizor, __kažené vejce, __bor 

__pěváků, __těhoval se do Plzně, __trouchnivělý pařez, __pomněl si, __hrnul 

sníh z cesty, byl __volen starostou, výjimečný __tav, __poutaný lupič 

 

D.  

Stál jako by __kameněl, __padané listí, šel ze __chodů, __tlačený vzduch,  

nemohl si __pomenout, ze __kumavky, nepříčetně ho __kopal a __bil,  

vojáci šli na __teč, zem se po něm __lehla, __cela jsem na to zapomněl, 

křivolaká __tezka, byl __ticha, hospodářství __kvétalo, plakáty byly __trženy, 

__trhnul se povyk, __chodil celou Šumavu, najednou mi __křížil cestu, ve 

vlasech jí zářila __tuha, příjemně jsem se __chladil, dohodu __pečetil sňatek, 

není toho __chopen, peněženka byla __cizena, řečník mluvil __patra, __prava se 

řítil vlak, myšlenkami se __nášel v říši fantazie, výhodně __peněžit, brzy se 

__tmívá, __potřeboval všechny barvy, dobře se s každým __nášel, uměl báseň 

__paměti, maminka __nášela na stůl koláče, déšť ho __máčel 
 

3. Pravopis                                      

a) Na fotografii se smál__ dva mal__ kučerav__ chlapci. Na tenhle příklad 

se mus__me podívat pod různým__ úhl__. Pramice naložené lodním__ 

p__tl__ odraz__l__ od strm___ch břehů. Ten nov__ kluk má ryz__ 

charakter. S jejich rychl__m__ kol__ jsme nemohl__ závodit. Nebe b__lo 

pokryto světl__m__ obláčky. Na jahody v__raz__l__ děti s mal__m__ 

džbánky. Už jste se učil__ o lidov__ch příslov__ch? Konvalinka je 

rostl__na s b__l__m__  přev__sl__m__ květy. V některých školách se 

můžeme setkat s nev__dom__m__ žáky, kteří se učí s ostatním__ 

zdrav__m__ dětm__. Po skl__zni zůstal__ na pol__ ještě čtyři zb__vající 

otep__ slám__. Sousedov__ hus__ na nás v__hružně s__čel__. Ke 

stadionu mířil__ dav__ fotbalov__ch fanoušků. V les__ch a pol__ch žijí 

sov__. Ve step__ch se mohou lidé setkat  s drobným__ hlodavci, drop__ a 

antilopam__, v savanách s žirafam__, zebram__ a gazelam__. V konv__ 

bylo mléko. Nad kopretinam__ létal__ motýl__.  Jeho otec se dobře 

dorozum__     s/z   R/r__us__, F/f__rancouz__, Š/š__paněl__ a I/i__tal__. 

O prázdninách jsme se seznám__l__ s mnoha h__stor__ckým__ 

památkam__. 



b) Přijel__ otcov__ rodiče. Verneov__ vědeckofantastické romány jsou pro 

Karlov__  sestry. Tohle krmení je pro bratrov__ ps__. Už jste se 

seznámil__ s m__m__  sourozenci? S vašim__ kamarády přijel__ i 

otcov__ sestry. Dědečkov__ ps__ štěkal__ na sousedov__ holub__. 

Zaujal__ mě Čapkov__ fotografie štěněte v jeho knize Dášeňka. Pavlov__ 

rodiče jsou velm__ mil__ lidé. Oba ciz__ kluci byl__ drz__. Prsten byl 

z ryz__ho zlata. K obědu bude hověz__ polévka, vepřov__ řízek a 

bramborov__ salát. V nov__ch botách se m__ špatně chodí. M__ se nikdy 

nechlub__me nov__m__ věcm__. 

 

4. Doplň i/y u přídavných jmen přivlastňovacích: 

Sousedov___ psi, žákov__ povinnosti, dědečkov__ koně, Erbenov__ pohádky, 

Nerudov__ básně, Smetanov__ opery, Karlov__ sestry, Petrov__ holubi, 

Milanov__ sešity, hospodářov__ statky, Zdeňkov__ rodiče, politikov__ sliby, 

Sládkov__ verše, Janov__ bratři, babiččin__ slepice, bratrov__ výsledky, 

ředitelov__ zaměstnanci, studentov__  plány, úředníkov__ listiny, tatínkov__ 

spolupracovníci, Josefov__ sourozenci 

 

 

5. Doplň –n-, -nn-: 

Oke__í rám, ra__í rosa, ku__í mládě, rame__í kloub, slo__í kel, dřevě__á 

podlaha, záchra__ý tým, ra__ý salát, tepe__é krvácení, postra__í dveře, de__í 

režim, koru__í svědek, větr__é počasí, povi__ý úkol, varha__í koncert, vra__í 

oko, slu__é ráno, hrdi__ý čin, ce__ý prsten, hlubi__ý živočich, kloka__í kapsa, 

jesky__í výzkum, rostli__ý olej, vi__ý ocet, kole__í vaz, nevi__ý pohled, 

kame__á hradba, souhr__á cvičení, vi__á réva, každode__í úklid, skleně__ý 

střep 

 

6. Souvětí (podtrhni přísudky, označ spojovací výrazy, VH, VV – urči 

poměry mezi VH a druhy VV): 

 

1. Byl jsem vychováván na venkově, a tak jsem se velmi brzy seznámil se 

zvířaty a rostlinami. 

 

2. Vydavatelství Fortuna se rozhodlo, že začne vydávat v češtině jednu 

z nejnáročnějších knih, Kroniku lidstva. 

 

 

3. Maminka zavřela okno, aby nebyl průvan, a pak začala uklízet, protože 

byl v bytě nepořádek. 



4. Když se vrátil z nákupu, zaparkoval auto do garáže, neboť už nikam 

nechtěl jet. 

 

5. Přestože bylo v pokoji celkem teplo, přinesl dřevo a zatopil v krbu, aby 

nemocná neprochladla. 

 

 

6. Zvědavě jsem po něm mrkl, ale jeho tajemný úsměv mi nic neprozradil. 

 

7. Když se konečně pozdě večer vrátil domů, uviděl maminku, jak 

připravuje v kuchyni večeři. 

 

 

8. Odpoledne jsem přišel ze školy a začal jsem se hned učit, neboť jsem 

zjistil, že budeme zítra psát písemku z fyziky. 

 

9. Přišel jsem brzy domů, protože mám hodně učení, ale vůbec se mi do toho 

nechtělo. 

 

 

10. Dostal jsem pod stromeček nějaké peníze, které bych chtěl použít na 

koupi nového kola, a proto se už velmi těším, že přijde jaro. 

 

 

 


