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Český jazyk 9.r.   6.období   1.6. – 12.6. 2020 

(Vypracované úkoly opět zašlete ke kontrole, abychom mohli provést závěrečné hodnocení 

z českého jazyka za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Přejeme hodně úspěchů ) 

PL 1                 Opakování z českého jazyka - 36 otázek (na 45 min.)   

U každé z vět rozhodni, zda je napsaná správně (ano), nebo ne (případnou chybu označ): 

1. Ano – ne     V neděli v osum hodin ráno začaly ve Francii prezidentské volby. 

2. Ano – ne     Dnešní účast je vyšší než v prvním kole v roce 1995. 

3. Ano – ne     Pacienti chtějí dát Julínkovy poplatky k soudu. 

4. Ano – ne     Irena Pavlásková natočila film Bestiář na motivy stejnojmené knihy Barbary 

Nesvadbové. 

5. Ano – ne     Postupy, jimiž se lidé ve středověku bránili proti zlu jsou běžné i v moderní Itálii. 

6. Ano – ne     Lidé se skrývali ve skalách, které jim poskytovaly útočiště po řadu měsíců. 

7. Ano – ne     Občané se shromáždili na náměstí k uctění obětí druhé světové války. 

8. Ano – ne     Většina z nás ve schopnosti svojeho těla dost věří. 

9. Ano – ne     Britové proměnili svůj denní rituál v přehlídku okázalosti a přepychu. 

10. Ano – ne     Potřebujete-li si odpočinout, uvařte si s přátely šálek kávy. 

11. Ano – ne     Vědomě se vyhýbal zodpovědnosti za zprávu majetku. 

12. Ano – ne     S napětím jsme očekávali výsledky několikahodinového vyjednávání s odbory. 

13. Ano – ne     Vysoké tatry se pomalu vzpamatovávají z ničivé pohromy. 

14. Ano – ne     Důmyslná zlatá koruna zdobila její vysoké čelo. 

 

15. Do které věty je možné doplnit pouze ě, aby byla napsána správně? 

a) Druhá sv__tová válka si vyžádala nesmírné lidské ob__ti. Lidé se snaží porozum__t tomu, 

proč se mnozí chovají tak nerozum__. 

b) Cesta vedla strm___ do kopce. S vyp__tím všech sil vyšplhal nahoru. Pak zahřm__lo, 

obloha potem____la a spustil se déšť. 

c) M__l zm___řit nap__tí, avšak špatn__ porozum___l zadání úkolu a sebevědom__ ho 

odevzdal. Pak se divil, že má p__tku. 

d) Ob___vil se ve dveřích, tajem___ se zatvářil a vykouzlil kytičku pom___nek. Pochopila, že 

na její narozeniny nezapom___l. 

16. Do které věty lze doplnit tvar mně, aby byla mluvnicky správně? 

a) V nouzi se na _________ můžeš vždycky obrátit.               

b) Když _________ odmítneš, neurazím se. 

c) Věděl o _________ téměř všechno. 

d) Beze _________ s tím problémem nehneš. 

17. Ve které dvojici vět jsou zvýrazněná slova stejným slovním druhem? 

a) Při se, jak chceš, pravdu stejně nezměníš. – Při tvém tempu ten úkol nikdy nedokončíš. 

b) Venku bylo nesnesitelně horko. – Už to nesnesitelné horko nevydržím. 

c) Michalovi rodiče byli znepokojeni jeho prospěchem. – Přinesli Michalovi báječnou 

zprávu. 

d) Když půjdeš kolem rybníka, nemůžeš to minout. – Kolem těchto otázek existuje spousta 

tabu. 

18. Ve které větě se objevuje chybný tvar podstatného jména? 

a) Před Vánoci nastává obvykle ve všech domácnostech ruch. 

b) Na kolenou potrubí se začala objevovat rez. 

c) Chtěl nás zmást, a tak otočil ručičkami hodinek. 

d) Myslivec našel v lese několik pytláckých ok. 
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19. Ve které větě se objevuje chybný slovesný tvar? 

a) Nepomohli byste mi s tím balíkem? 

b) Nepokaž si ty hezké známky! 

c) Přáli bychom si spoustu nesplnitelných věcí. 

d) Všichni talentovaní hráči po roce odcházeli jinam. 

20. Ve které větě se objevuje chyba v přídavném jméně? 

a) Z Dvořákových oper je nejznámější Rusalka. 

b) Francoužští turisté nejraději navštěvují Anglii. 

c) Maso nakrájejte na co nejtenčí plátky. 

d) Oděský přístav je známý po celém světě. 

21. Petr nebyl ve škole kvůli své nemoci. 

Které souvětí významově odpovídá dané větě? 

a) Petr, který byl nemocný, nebyl ve škole. 

b) Když byl Petr nemocný, nebyl ve škole. 

c) Petr nebyl ve škole, protože byl nemocný. 

d) Petr nebyl ve škole, aby nebyl nemocný. 

22. Které souvětí je souřadné? 

a) Stopy zvířat, které pomalu zapadávaly sněhem, a tak se stávaly takřka neviditelnými, 

svědčily o tom, že i v zimě je v lese rušno. 

b) Vrčením vyjadřuje smečka, místně zvaná smečka z Pantry, svou nechuť vstoupit do vody, 

v níž číhají krokodýli. 

c) Kdysi, když byla stejně početná jako smečka Tsaro, ovládala východní kraj plání a volně 

lovila velké množství buvolů. 

d) Jedna lvice složila býka poté, co mu téměř hodinu visela na krku, i když jiný buvol na ni 

opakovaně útočil a narážel do ní z boku. 

23. Které souvětí obsahuje čtyři věty? 

a) Žena nesoucí květiny se zastavila na konci ulice, nejistě se rozhlížela kolem sebe, pak se 

dala na útěk. 

b) Otec ukázal na letadlo, které se objevilo na obloze, a upozornil děti na zajímavosti 

spojené s jeho výrobou. 

c) Svému otci, kterému velmi důvěřoval, se svěřil s obavami, jež ho pronásledovaly a nedaly 

mu spát. 

d) Přinesl mi ukázat mapu, abych se přesvědčil, že místo mého pobytu je nedaleko 

populárního letoviska. 

24. Ve kterém souvětí je vedlejší věta přívlastková? 

a) Dnes je nutné, aby nám rodiče pomohli s přípravou do školy. 

b) Matka u stolu vyslovila přání, aby v příštím roce byli všichni zdraví a spokojení. 

c) Všichni jsme mu přáli, aby se brzy uzdravil. 

d) Petr přišel, aby nám s tím pomohl. 

25. Urči, od kterého slova bylo utvořeno slovo objevovat: 

a) Jev 

b) Objevit 

c) Objevný 

d) Objevitel 
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Text k otázkám 26-29 

O zpupném medvědovi 

Medvěd zavedl v lese nový pořádek. Koho potkal, tomu poručil: „Buď mi políbíš zadek, nebo ti rozbiju 

hubu!“ co měla zvířata dělat?  Při každém setkání medvědovi líbala zadek a říkala si: „Pořád lepší, než 

si nechat rozbít ciferník.“ Až jednou potkal medvěd chřestýše a houkl na něj: „No co, co, ty tintítko. 

Pro tebe to neplatí?“ 

„Abyssss nelitoval,“ sykl had, a sotva se medvěd otočil, zaťal mu do zadku své jedovaté zuby. To se ví, 

medvěd za chvíli natáhl brka a bylo po něm. 

Inu, máš-li diktátorské spády, k poddaným se neobracej zády!                                                     (Jiří Žáček) 

 

26. Urči, o jaký žánr se jedná: 

a) O satiru 

b) O pohádku 

c) O bajku 

d) O epigram 

27. Rozhodni, jakou vlastností se medvěd nevyznačoval: 

a) Hloupostí 

b) Arogancí 

c) Mazaností 

d) Agresivitou 

28. Rozhodni, jaké jazykové prostředky se v textu neuplatňují: 

a) Vulgarismy 

b) Slangové výrazy 

c) Frazeologismy 

d) Spisovné neutrální výrazy 

29. Urči, který z uvedených žánrů nepatří mezi žánry dramatické: 

a) Komedie 

b) Román 

c) Tragédie 

d) Fraška 

 

 

30. Urči, která slova nejsou synonymy: 

a) Sobecký – egoistický 

b) Milý – sympatický 

c) Pozitivní – záporný 

d) Nudný – nezáživný 

31. Rozhodni, které z uvedených slov není slohově zabarvené: 

a) Péťa  

b) Psíček 

c) Kolo 

d) Luna 
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Text k úlohám 32-33 

Spokojenost s politickou situací roste 

Spokojena s politickou situací je podle STEM pětina lidí (21 %), což je o 2 procenta více než v březnu. 

Přes 2 třetiny občanů (68 %) hodnotí kladně práci prezidenta, práce vlády si cení necelá třetina 

respondentů (29 %) a činnost parlamentu čtvrtina lidí. 

Skoro polovina lidí (49 %) je s politickou situací „spíše spokojena“, 30 % s ní „určitě“ spokojeno není. 

V únoru bylo lidí spokojeno s politikou 18 %.  

Hodnocení práce prezidenta je tradičně nejlepší. Prezident Václav Klaus zaznamenal pokles 

pozitivních hodnocení své práce o 3 %, ve srovnání s únorem o 5 %. 

Oblíbenost parlamentu poklesla oproti březnu o jedno procento, oproti únoru o tři. Vláda ve srovnání 

s minulým měsícem ztratila 3 %.                                                                                       (Právo, 24.4.2007) 

32. Kterou dvojici slov v textu nelze zaměnit? 

a) Pokles – úbytek 

b) Tradičně – obvykle 

c) Kladně – pozitivně 

d) Hodnocení – známkování 

33. Které tvrzení nevyplývá z textu? 

a) Činnost parlamentu kladně hodnotí čtvrtina lidí. 

b) Obliba prezidenta tradičně vzrostla. 

c) V březnu bylo s politickou situací spokojeno 19 % lidí. 

d) Obliba vlády klesla o 3 %. 

 

Text k úlohám 34-36 

Ačkoliv se původně zdálo, že umístění radarové základny na českém území vzbuzuje polemiku a 

negativní ohlasy pouze u nás, maximálně pak v Rusku, opak je pravdou. Podle německé kancléřky 

Angely Merkelové by totiž spory týkající se tohoto tématu mohly rozdělit celou Evropu. Konflikt by se 

navíc mohl rozhořet i globálně, neboť ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že není spokojen 

s americko-ruskými jednáními o systému protiraketové obrany v Evropě., jehož součástí má být právě 

i radar v ČR.                                                                                                           (Metro, 24.4.2007) 

34. Rozhodni, o jaký slohový útvar se jedná: 

a) O popis 

b) O zprávu 

c) O vypravování 

d) O oznámení 

35. Rozhodni, jakým výrazem lze v textu nahradit slovo polemiku: 

a) Pochvalu 

b) Spor 

c) Starosti 

d) Problémy 

36. Jaký nadpis je vzhledem k obsahu daného článku nejvýstižnější? 

a) Americko-ruský spor o základnu 

b) Vnitropolitický konflikt o radarovou základnu v ČR 

c) Jednání Američanů a Rusů v Německu 

d) Rozdělí radary Evropu? 



 

5 
 

PL 2  

1. Označte kořen slov – ČITELNĚ:  

a) VYSÍLAČKA  

b) SLOVAN 

c) KOŠÍČEK  

d) POSÍLAT 

2. Rozdělte slova na slabiky: 

a) NEBEZPEČÍ 

b) KAMENNÝ 

c) TISKNOUT 

d) NĚKTERÝ 

3. Doplňte ě/je:  pov___st, ob___ť, p___vec, v___novat, nap___tí, ob___v, v___zd 

4. Doplňte správný tvar zájmen: 

a) Beze (já) _____________ tam nechoďte. 

b) Za (náš) _______________ domem začíná les. 

c) Zavolali jsme na (ona) __________. 

d) To je ta žena, o (jež) _______________ jsem ti vyprávěl. 

5. Utvořte příslovce z přídavných jmen: 

a) Zbytečný _________________________ 

b) Hezký ___________________________ 

c) Srdečný _________________________ 

6. Utvořte správné tvary přídavných jmen v množném čísle: 

a) (Paříž) turisté _____________________________ 

b) (Brandýs) žáci _____________________________ 

c) (město) parky _____________________________ 

d) (Krkonoše) lyžaři ___________________________ 

7. Napiš spisovně:  

a) Já sem zakop o kámen. _________________________________________________ 

b) Měli bysme se už vrátit dom. ____________________________________________ 

c) Deš dolů! ____________________________________________________ 

d) Moh bys mi pučit hřeben? ______________________________________________ 

8. Kde budou velká písmena? Zakroužkuj: 

pražská čtvrť jižní město, cesta z londýna do indie, jiráskovo nábřeží, časopis mladý svět, týn 

nad vltavou, chodové, jižní evropa, střední škola, havlíčkův brod 

9. Převeďte sloveso do trpného rodu – napiš celou větu: 

Nepozorný řidič srazil chodce. ___________________________________________________ 

10. Označ věty jednočlenné: 

a) Píchá mě v zádech. 

b) Učím se. 

c) Vstát! 

d) Stmívá se. 

11. Ve větách podtrhni vlnovkou předmět a rovně příslovečné určení: 

Maluji obraz. Maluji štětcem. 

12. Podtrhni ve větách základní skladební dvojice: 

a) Naše zahrada je v létě krásná. 

b) Nebuď tak líný. 

c) Auta dělají hluk. 

d) Mlok je obojživelník. 
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13. Proveď rozbor souvětí, označ poměry mezi VH, urči druhy VV: 

Ačkoli je náš dům daleko od středu města, nechtěli bychom se stěhovat, protože má krásné 

okolí. 

 

 

a) Vypiš ze souvětí přísudek 2. věty a urči jeho druh: 

b) Vypiš přívlastek shodný a neshodný: 

 

14. Napiš ke slovům: 

a) Kůže – slovo příbuzné ___________________________ 

b) Les – slovo odvozené ___________________________ 

c) Pes – slovo zdrobnělé ___________________________ 

d) Velké město – slovo složené __________________________ 

e) Stránka – zkratku _________________________ 

f) Brutální – české synonymum ___________________________ 

15. Napiš správný tvar slova cizího původu: 

a) V Jiráskově (drama) ____________________ hráli známí herci. 

b) V (cyklus) _____________________ přednášek jsme se dozvěděli zajímavé informace. 

c) Dohodli jsme se na (datum) ___________________ zkoušky. 

16. Číslovky uveď ve správném tvaru: 

S (dva) _________________ spolužáky, bez (čtyři) _______________ psů,  

před (čtyři) ____________________ lety, ke (dva) _____________________ kamarádům,  

o (oba) ______________________ spisovatelích, s (tři) ________________ stranami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


