
9.A, B, C     PRÁCE OD 30.3. DO 14.4. 

 

A)    Jsou doporučena tato opakovací cvičení, něco si pro sebe zopakujte ústně, něco 

zpracujte písemně (z každé části něco), zašlete ke kontrole na známý e-mail, ať mám 

přehled o Vaší činnosti. Nejlépe v programu Word, pokud to bude možné. 😊 (někdo se mi 

bohužel zatím neozval ☹) 

• Podle učebnice cvičení na opakování pravopisu - str.32/1,3; str.33/4,5,6,7,8 a dále jakékoli 

cvičení na pravopis od str.62-64 – posílejte k opravě 

• Opakování sloves – třídy, vzory – str.53/1 dole; trpný rod – str.55 nahoře poučka a cv.6; 

slovesný vid – str.56 poučka a cv.8,9; str.58/11 

• Pravopis velkých písmen – opakování – str.64 – 67 

 

B)  Úkol ze slohu – vyber si jedno téma:  

ÚVAHA na téma: 1. Já a moje budoucnost (čím bych chtěl být a proč) 

                  2.Jsem zodpovědný/á? (aneb Vítězí vlastní zájem nad veřejným?) nebo            

zodpovědnost obecně: jak plním své povinnosti školní, domácí apod., jak vidím sám sebe a 

jak mě vidí rodiče, učitelé, kamarádi… 

Posílejte na e-mail loffelmannova@zs-kdyne.cz a do předmětu napište úvaha a nezapomeňte se 

podepsat, ať vím, kdo je autorem (a NE že to opíšete z netu!!!!)  

 

C)   Souhrnná opakování: 

PL práce s textem je pro všechny – v rámci opakování nejen na přijímací zkoušky 

Cvičení uvedená níže na opravy chyb nemusíte posílat ke kontrole (řešení je opět uvedeno pod 

každým cvičením) ani nemusíte dělat všechna, máte možnost vlastního výběru podle individuálních 

potřeb. Pište, pokud budete mít problém s vlastní opravou. Nebo jako důkaz, že pracujete.       

Úplně na konci máte 2 testy s možnostmi výběru správné odpovědi, něco jako přijímačky, 

posílejte vyřešené (př. 1c, 2b, 3c atd.) 

 

Je na Vás, co si vyberete. Materiálu je až dost.  😊 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:loffelmannova@zs-kdyne.cz


PL            práce s textem                Epos o Gilgamešovi                                

Gilgameš a rozsudek velkých bohů 

Vojtěch Zamarovský 

             …Jakmile zazářil první třpyt jitra, Enkidu onemocněl… 

            …Třetího dne, jakmile zazářil třpyt jitra, oslovil Enkidu Gilgameše: „Poslyš, příteli můj, 

viděl jsem v noci sen. Hučela nebesa, ozvěnu vracela země a já jsem stál uprostřed toho. 

Zničehonic se objevil člověk, který vypadal jako pták Anzu: temnou měl tvář, místo rukou měl 

lví tlapy, místo nehtů měl orlí drápy. Popadl mě za vlasy, tahal mě za ně a vlekl mě pryč, pak 

mě svlékl ze šatů a nahého mě hodil do ohnivé řeky. Když mě vytáhl, byl jsem jako holub a 

celé tělo jsem měl porostlé peřím. Chytil mě za ruku a vedl mě po cestě, ze které není 

návratu, vlekl mě do domu temnoty, kde vládne podsvětní bůh Nergal… 

            …Enkidu ležel i čtvrtý den v nemocnici, ležel i pátý den a ještě mnoho dalších, až se 

jejich počet naplnil na dvanáct. 

                 Dvanáctého dne, když už na jeho loži seděla smrt, Enkidu se zvedl a zavolal 

Gilgameše: „Příteli můj, stihlo mě prokletí! Není mi souzeno zemřít jako tomu, kdo zahyne 

v boji, umírám jako ubožák na loži. Kdo padne v bitvě, tomu je blaze! Já však musím skonat 

bez slávy!“ S těmito slovy Enkidu zavřel oči a víc je neotevřel. 

                 Hrozný žal a smutek naplnil Gilgamešovo srdce. Vyrazil ze sebe výkřik, roztrhl si 

roucho a hodil je jako nečisté na zem, trhal si vlasy, plakal a bědoval…jako lvice, které ukradli 

mláďata, dopředu dozadu se kroutil, jako orel nad přítelem kroužil. Potom mu zahalil tvář 

pláštěm… 

(Čítanka pro 8.r., text byl upraven) 

Práce s textem: 

1. Kolik má text odstavců: 

2. Kolik vystupuje v ukázce hlavních postav: 

3. Jak dlouho byl Enkidu nemocen: 

4. Vysvětli, co označuje sousloví dům temnoty: 

5. Jaké mýtické bytosti vystupují v ukázce: 

6. Vysvětli, jaký je význam podtržené poslední věty 4. odstavce: 

 

7. Napiš synonyma ke slovům: 

jitro - ________________            žal - _________________  lože - ________________ 

skonat - _________________    zahalil - ___________________ roucho - __________ 

 

8. Popiš vlastními slovy, co Enkidua trápilo, s čím se svěřil Gilgamešovi: 

 

 

 

9. Jak se Gilgameš choval po smrti přítele: 

 

10. Vypiš z textu přirovnání: 

11. Vypiš z textu oslovení: 

12. Vypiš z textu personifikaci: 



13. Podtrhni v textu tu část, kde se vyskytuje popis: 

14. Z prvního souvětí vypiš vedlejší větu a urči její druh: 

15. Najdi ve 2.odstavci souvětí souřadné, ve kterém jsou věty hlavní pouze v poměru 

slučovacím (napiš jen 1.větu, kterou toto souvětí začíná) + urči, z kolika vět se souvětí 

skládá: 

 

16. Urči dané větné členy: lví tlapy - ______________, vlekl mě pryč - ____________, 

roztrhl si roucho - ___________, hrozný žal a smutek - _______________________ 

 

17. Odůvodni pravopis: 

třpyt – 

bez slávy – 

orlí – 

vytáhl –  

zahyne – 

18. Z posledního odstavce vypiš všechna příslovce: 

19. Z posledního odstavce vypiš přídavné jméno přivlastňovací a přídavné jméno tvrdé: 

 

20. Zapiš číslovku číslem – čtvrtý den: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprav pravopisné chyby II 

1. Doplň interpunkci a oprav chyby v textu: 

Bez názvu 

      Co by jste si o nás, milý studenti a studentky pomyslyli kdybyste se z příchodem na naší školu 

nepotkaly z nějakými zajímavími, přijímacími skouškamy? Je přece penězy k nezaplacení, skusit 

co umíte, jestli máte mnoho vědomostí nejen s Českého jazyka ale i ze zemněpisu, fyzyky, nebo 

historie. 

     Zalíbyly se vám naše ůkoly? Mohlo jich být třeba stoosmdesátsedum,ale jejich mnohem méně. 

Mi si myslýme že na ně otpovíte scela správně. 

 

 

POZOR ŘEŠENÍ: 

      Co byste si o nás, milí studenti a studentky, pomyslili, kdybyste se s příchodem na naši školu 

nepotkali s nějakými zajímavými přijímacími zkouškami? Je přece penězi k nezaplacení zkusit, co 

umíte, jestli máte mnoho vědomostí nejen z českého jazyka, ale i ze zeměpisu, fyziky nebo 

historie. 

     Zalíbily se vám naše úkoly? Mohlo jich být třeba sto osmdesát sedm, ale je jich mnohem 

méně. My si myslíme, že na ně odpovíte zcela správně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kladivo na Angličtinu 

    Francouština nemá potíže s cizými slovy původu Latinského, protože z Latiny sama pochází, 

ke své jazykové pralátce se po staletí obrací spůsobem prověřeným, z jiných románských 

jazyků se obohacuje podobně jako Čeština z jazyků slovanských. Jako sylnou hrozbu pociťuje 

vliv jen jediného jazyka – Angličtiny. Mnozí francouzy se cítily popuzeni že na vědeckých 

kongresech konnajících se na ůzemí  Francie dokonce Francoužští  vědci přednášejí své 

přízpěvky anglicky.  

        Zjitřeně vnímá tuto otázku zejména konzervativní pravice. Proto, když ve Francii před 

nedávnem získala opět vládu, brzy zpatřil světlo světa Zákon o užívání Francouzského jazyka. 

Stanovuje francouzským subjektům povinost používat v nejrůznějších jazykovích  situacích 

víhradně francouzštinu, a zakazuje jakékoli užití cizího výrazu či obratu pokud má tento výraz 

či obrat francouzský ekvivalent. 

      Je zábavné představit si jak by se asi černali a či bělali stránky našeho tisku po zásazých 

jazykové cenzůry, jenž by dbala o dodržování takového zákona. Naše úvahová próza 

vyzmyzíkovala by se skoro úplně, ale i ostatní texty doznali by drtivých mezer. Neuplatnil se 

nakonec ani ve Francii, alespoň ne v zamýšleném rossahu. Vyší Ústavní instituce schledala že 

soukromím subjektům nemůže být degretováno jak se mají vyjadřovat a platnost zákona se 

tak omezuje pouze na subjekty státní a veřejnoprávní.  Však také québečané tuto 

nedůraznost Matičce Francii trpce vyčítaly. 

 

 

 

 

 

POZOR ŘEŠENÍ: 

Kladivo na Angličtinu 

    Francouzština nemá potíže s cizími slovy původu latinského, protože z latiny sama 

pochází, ke své jazykové pralátce se po staletí obrací způsobem prověřeným, z jiných 

románských jazyků se obohacuje podobně jako čeština z jazyků slovanských. Jako silnou 

hrozbu pociťuje vliv jen jediného jazyka – angličtiny. Mnozí Francouzi se cítili popuzeni, že na 

vědeckých kongresech konajících se na území Francie dokonce francouzští vědci přednášejí 

své příspěvky anglicky.  

        Zjitřeně vnímá tuto otázku zejména konzervativní pravice. Proto když ve Francii před 

nedávnem získala opět vládu, brzy spatřil světlo světa zákon o užívání francouzského jazyka. 

Stanovuje francouzským subjektům povinnost používat v nejrůznějších jazykových  situacích 

výhradně francouzštinu a zakazuje jakékoli užití cizího výrazu či obratu, pokud má tento 

výraz či obrat francouzský ekvivalent. 

      Je zábavné představit si, jak by se asi černaly a či bělaly stránky našeho tisku po zásazích 

jazykové cenzury, jež by dbala o dodržování takového zákona. Naše úvahová próza 

vyzmizíkovala by se skoro úplně, ale i ostatní texty doznaly by drtivých mezer. Neuplatnil se 

nakonec ani ve Francii, alespoň ne v zamýšleném rozsahu. Vyšší ústavní instituce shledala, 

že soukromým subjektům nemůže být dekretováno, jak se mají vyjadřovat, a platnost 

zákona se tak omezuje pouze na subjekty státní a veřejnoprávní.  Však také Québečané 

tuto nedůraznost matičce Francii trpce vyčítali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Husův pomník 

    Nejslavnějším Pražským náměstím je náměstí Staroměské. Původně bylo v 11 – 13.století 

tržištěm u, kterého stál Týn s celnicí, špitál pro cizí kupce a kostel Pany Marie. Uprostřed 

náměstí je pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, odhalený v roce 1915. Mistr Jan 

Hus byl reformátorem, rektorem na Karlově Univerzitě. Pro své názory, které nechtěl odvolat 

ani na Kostnickém koncilu byl 6. července 1415 upálen. Jeho učení se stalo ideovím základem 

husických bouří. Později v roce 1420 byli zformulovány čtyři základní principy o nápravě 

společnosti a církve: svobodné hlásání slova božího, přijímání podobojí, zesvětštění majetku 

církve – návrat k chudbě, potrestání smrtelných hříchů. Náměstí je nyní v zimě i v létě, ve dne 

a téměř i v noci plné turistů, stánků a koní a nalezneme zde mnohé zajímavé budovy, i jiná 

významná místa.  

 

 

 

 

POZOR ŘEŠENÍ: 

 

Husův pomník 

    Nejslavnějším pražským náměstím je náměstí Staroměstské. Původně bylo v 11. – 13. 

století tržištěm, u kterého stál Týn s celnicí, špitál pro cizí kupce a kostel Panny Marie. 

Uprostřed náměstí je pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, odhalený v roce 1915. 

Mistr Jan Hus byl reformátorem, rektorem na Karlově univerzitě. Pro své názory, které 

nechtěl odvolat ani na kostnickém koncilu, byl 6. července 1415 upálen. Jeho učení se stalo 

ideovým základem husitských bouří. Později v roce 1420 byly zformulovány čtyři základní 

principy o nápravě společnosti a církve: svobodné hlásání slova božího, přijímání podobojí/ 

pod obojí, zesvětštění majetku církve – návrat k chudbě, potrestání smrtelných hříchů. 

Náměstí je nyní v zimě i v létě, ve dne a téměř i v noci plné turistů, stánků a koní a nalezneme 

zde mnohé zajímavé budovy i jiná významná místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Z pradávných dob naší země  

     Prvotní sýdla slovanů byla v krajinách nynějšího Východního Polska a Západního Ruska 

mezi řekamy Vislou, Děsnou, Dněprem a Karpatami. V této krajině žily Slované několik 

tisíciletí. Živili se lovem, chovem dobytka a polním hospodářstvým. Přelidněnost jejich území 

a tlak sousedů donutil slovany k pohybu.  

      O nejstarší době našeho národa mnoho nevíme. Pověsti vypravují, že z pravlasti Slovanů 

na východě přišel praotec Čech a usadil se se svími lidmi v ůrodné nížině kolem hory Říp. 

Víme že čechové byly rozděleni na kmeny jimž vládla rodová knížata. Tak kolem Prahy sídlili 

Čechové, kolem Mělníka Pšované a v povodí Bíliny Lemúzi. Lemúzkého knížete Přemisla si 

vzala za muže Kněžna Libuše. V dějinách bývá tento kníže, nazíván Přemysl oráč. Stal se 

zakladatelem Přemyslovského rodu. Poslední přemyslovec Václav III. byl zavražděn 

v Olomocy roku 1306. Rod přemyslovský byl vistřídán rodem lucemburským. 

                 Staří Čechové žili skromě. Obilí mlely na ručním mlínku a z mouky pekli chléb. Pili 

medovinu, ale dovedli prý z ječmene také vařit pivo. Peníze dlouho neznaly a za zboží 

dovážené s ciziny, dávali dobytek a tkaniny.  Společným pojítkem jim bylo náboženstvý. 

Přírodu si oživili četnými bohy, dobrými i zlími. Nejvíce uctívali boha Peruna, bohyni smrti 

nazívali Moranou, mezi nejznámnější patřila i bohyně Vesna. Duše zemřelích měli naši 

předkové v ůctě. Věřili, že lidská duše žije i po smrti těla. Křesťanská výra pronikala mezi 

Slovanské kmeny jen velmy zvolna. Nejdéle zůstaly pohany Slované polabští, kteří si také 

vytvořili bohaté bájesloví. Nejstarší správy o Slovanech máme od byzantských historiků, kteří 

obdivovali jejich početnost, vylýčili jejich bojovnost, lstivost, ale také pohostinost. 

            Chceme-li se dovědět něco více o naší minulosti měli bychom si přečíst Jiráskovi Staré 

pověsti České. O české minulosti psali i mnozý jiní spisovatele. 

 

POZOR ŘEŠENÍ: 

 

Z pradávných dob naší země  

     Prvotní sídla Slovanů byla v krajinách nynějšího východního Polska a západního Ruska 

mezi řekami Vislou, Děsnou, Dněprem a Karpatami. V této krajině žili Slované několik 

tisíciletí. Živili se lovem, chovem dobytka a polním hospodářstvím. Přelidněnost jejich území 

a tlak sousedů donutil Slovany k pohybu.  

      O nejstarší době našeho národa mnoho nevíme. Pověsti vypravují, že z pravlasti Slovanů 

na východě přišel praotec Čech a usadil se se svými lidmi v úrodné nížině kolem hory Říp. 

Víme, že Čechové byli rozděleni na kmeny, jimž vládla rodová knížata. Tak kolem Prahy sídlili 

Čechové, kolem Mělníka Pšované a v povodí Bíliny Lemúzi. Lemúzského knížete Přemysla si 

vzala za muže kněžna Libuše. V dějinách bývá tento kníže, nazýván Přemysl Oráč. Stal se 

zakladatelem přemyslovského rodu. Poslední Přemyslovec Václav III. byl zavražděn 

v Olomoci roku 1306. Rod přemyslovský byl vystřídán rodem lucemburským. 

                 Staří Čechové žili skromně. Obilí mlely na ručním mlýnku a z mouky pekli chléb. Pili 

medovinu, ale dovedli prý z ječmene také vařit pivo. Peníze dlouho neznali a za zboží 

dovážené z ciziny dávali dobytek a tkaniny.  Společným pojítkem jim bylo náboženství. 

Přírodu si oživili četnými bohy, dobrými i zlými. Nejvíce uctívali boha Peruna, bohyni smrti 

nazývali Moranou, mezi nejznámější patřila i bohyně Vesna. Duše zemřelých měli naši 

předkové v úctě. Věřili, že lidská duše žije i po smrti těla. Křesťanská víra pronikala mezi 

slovanské kmeny jen velmi zvolna. Nejdéle zůstali pohany Slované polabští, kteří si také 

vytvořili bohaté bájesloví. Nejstarší zprávy o Slovanech máme od byzantských historiků, kteří 

obdivovali jejich početnost, vylíčili jejich bojovnost, lstivost, ale také pohostinnost. 

            Chceme-li se dovědět něco více o naší minulosti, měli bychom si přečíst Jiráskovy 

Staré pověsti české. O české minulosti psali i mnozí jiní spisovatelé. 

 

 

 



5. Staroměstský orloj 

      V životě prožíváme sklamání za sklamáním. Zapíráme-li to samy v sobě a nemluvíme-li o 

tom před jinými, říká se tomu životní optymismus. Začíná to už v děctví a pokračuje to až 

dokonce života.  

       Jedno z takovích sklamání jsem zažil už jako malí chlapec. Nevím už při jaké příležitosti 

jsem měl z otcem možnost prohlédnout si Staroměskou radnici a při obchůzce nás zavedly i 

do věže, kde byl Orloj. Známí hodinář ze staroměstského náměstí, který orloj zpravoval a 

ošetřoval, nám vysvětloval mechanyzm starého stroje. Zblíska jsem k svému žalostnému 

překvapení poznal, že Apoštolové, kterým jsem se vždy z dlažby pod věží nesmírně a zbožně 

podivoval, jsou vlastně jen trupy těl, připevněné na dřevěném kole. A to se zvolna otáčí. To 

bylo rosčarování, které mnou bolestně otřáslo. Bylo po iluzy a už nikdy sem se nemoh dívat 

na průvod v okénkách s takovým zaujetím, jako dříve. 

 

 

 

 

 

 

POZOR ŘEŠENÍ: 

 

 

 

 

Staroměstský orloj 

      V životě prožíváme zklamání za zklamáním. Zapíráme-li to sami v sobě a nemluvíme-li o 

tom před jinými, říká se tomu životní optimismus. Začíná to už v dětství a pokračuje to až do 

konce života.  

       Jedno z takových zklamání jsem zažil už jako malý chlapec. Nevím už, při jaké příležitosti 

jsem měl s otcem možnost prohlédnout si Staroměstskou radnici a při obchůzce nás zavedli i 

do věže, kde byl orloj. Známý hodinář ze Staroměstského náměstí, který orloj spravoval a 

ošetřoval, nám vysvětloval mechanismus starého stroje. Z blízka jsem k svému žalostnému 

překvapení poznal, že apoštolové, kterým jsem se vždy z dlažby pod věží nesmírně a zbožně 

podivoval, jsou vlastně jen trupy těl, připevněné na dřevěném kole. A to se zvolna otáčí. To 

bylo rozčarování, které mnou bolestně otřáslo. Bylo po iluzi a už nikdy sem se nemohl dívat 

na průvod v okénkách s takovým zaujetím jako dříve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test                      Opakování  I.   

1. Ve které větě je pravopisná chyba? 

a) Mám nabitý program. 

b) Vzdělání nabil na různých školách. 

c) Lehce nabyl, lehce pozbyl. 

2. Která věta je bez pravopisné chyby? 

a) Všichni jsme povinni dodržet zadaný časový limit. 

b) Na závěr soudce prohlásil, že tento muž je nevinnen. 

c) Naopak vinna jiného muže byla stoprocentně dokázána. 

3. Která věta je napsaná správně? 

a) Ke mně se vždy choval vstřícně. 

b) Vschop se a řešení tě jistě napadne. 

c) Spomeň si na minulou hodinu. 

4. Která věta není napsaná správně? 

a) Jeho nápadům jsem nikdy nerozuměl. 

b) Vzpomněl sis na správné datum? 

c) Ve škole se učí němčinu a doma soukromně angličtinu. 

5. Která z vět obsahuje pravopisnou chybu? 

a) Kamarád fandí Slávii a já jsem také slávista. 

b) Přečetli jste si už Šifru mistra Leonarda od Dana Browna? 

c) Na většině středních škol se přijímací zkoušky skládají z Českého jazyka a 

z Matematiky. 

6. Která věta je napsaná správně? 

a) Ke slovanům řadíme Čechy, Slováky, Poláky nebo Rusy. 

b) Mým snem je studijní pobyt ve Spojených státech amerických. 

c) Naše Základní škola uspořádala okresní přebor v atletice i v míčových hrách. 

7. Ve které větě není pravopisná chyba? 

a) Náš třídní sraz se konal ve známé restauraci U Krále Václava. 

b) Náš třídní sraz se konal ve známé restauraci U krále Václava. 

c) Náš třídní sraz se konal ve známé restauraci u krále Václava. 

8. Která z následujících možností není napsaná správně? 

a) tři sta třiatřicet křepelek 

b) tři sta třicet tři křepelek 

c) třista třicet tři křepelek 

9. Která z následujících možností je napsaná správně? 

a) zadíval se do jejích očí, spolehni se na mně 

b) počítej s jejich pomocí, jí vynech 

c) ke mně se chovají dobře, pošli jí zprávu 

10. Která věta je napsaná správně? 

a) Mluví francouzsky tak, jako by byl rodilý Francouz. 

b) Tváří se jakoby neuměl do pěti počítat. 

c) V poslední době je, jako by vyměněná. 

 

11. Ve které větě jsou všechny tvary slov utvořeny bez chyby? 

a) S oběma svými bratry se pravidelně vídám. 

b) Navštívil nás s oběmi svými dcerami. 

c) Příští rok pojedu na vodu i se svýma dvěma kamarádkami. 



12. Která z následujících možností neobsahuje chybu ve stupňování přídavných 

jmen? 

a) tenký-tenčí-nejtenčí, hluboký – hlubší-nejhlubší, sladký – sladčí – nejsladčí 

b) tenký-tenčí-nejtenčí, slabý-slabší-nejslabší, úzký-užší-nejužší 

c) sladký- sladší-nejsladší, tenký-tenší-nejtenší, křehký-křehčí-nejkřehčí 

13. Která z následujících možností není napsaná správně? 

a) vlněnný svetr, nepoddávej se strachu, podáním ruky naznačíš vstřícnost 

b) kamenný dům s dřevěným plotem, kožený pásek, rozzlobila se  

c) připravil si rozpustný vitamin, hliněné výrobky, celodenní program 

14. Která věta není napsaná správně? 

a) Zpravil nás o svém úmyslu odjet na několikatýdenní pobyt do Spolkové Republiky 

Německo. 

b) Přišli Svobodovi i se svými dlouholetými přáteli ze Slovenské republiky. 

c) Při poslední návštěvě Prahy jsme si nenechali ujít zajímavou výstavu v prostorách 

hradu. 

15. Která z následujících možností je napsaná správně? 

a) lid svrhl zvrhlého krále, nevěřte zdánlivě bezúročným půjčkám, prázdniny rychle 

zkončily 

b) zpřátelili se velmi rychle, shnilé ovoce, nestrpěl ničí odpor 

c) skončili jsme přípravu na zkoušky, zhlédli jsme zajímavý film, jsme zběhlí v české 

gramatice 

16. Která věta obsahuje pravopisnou chybu? 

a) Psaní měkkého i a tvrdého y mi nedělá potíže. 

b) Je těžké rozhodnout, který cizí jazyk je jednoduší. 

c) Teď je to ještě nejasnější než předtím. 

17. Ve které z následujících možností jsou cizí slova napsaná správně? 

a) pozitivní, pyramidy, miliarda, eksperiment 

b) fyzikální, kariéra, systém, fylozofie 

c) univerzální, exploze, negativní, kamion 

18. Ve které řadě slov je pravopisná chyba? 

a) multikino, historický, minimální, kultura 

b) naivní, brigáda, literatůra, relativní 

c) riziko, symetrický, lyrika, politik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opakování  II. 

1. Ve které řadě slov je chybně utvořený 2. pád čísla jednotného? 

a. centra, Aristotela, datumu, ideje 

b. Aristofana, alba, idey, tématu 

c. cirkusu, schématu, Kolumba, planetária 

2. Která z následujících vět neobsahuje chybu v interpunkci? 

a. Od té doby, co ho znám se nezměnil. 

b. Vyprávěj, kde jsi byl a co jsi zažil. 

c. Napiš, kdy přijedeš a já přijdu na nádraží. 

3. Která z následujících vět obsahuje chybu v interpunkci? 

a. Obsluhoval lis vyrábějící barevné plastové kelímky. 

b. Trasa, označená na mapě červeně, vede ke známé rozhledně. 

c. Tato kniha, vydaná před pěti lety, je krásně ilustrovaná. 

4. Ve které z následujících vět není chyba v interpunkci? 

a. Představuji vám Pavla dlouholetého přítele naší rodiny. 

b. Ty moc dobře víš, Evo že s tebou nesouhlasím. 

c. Na prázdniny, na ty se vždycky těšíme. 

5. Která z následujících vět neobsahuje chybu v interpunkci? 

a. Až se dozvím jak dopadly zkoušky, dám ti vědět. 

b. Řekni mi, kdy ses narodil, a já ti sestavím horoskop. 

c. Do soutěže SuperStar, jak se dalo čekat se přihlásily tisíce mladých. 

6. Ve které větě jsou správně tvary podmiňovacího způsobu? 

a. Kdybys chtěl, nejeli bysme autobusem, ale vlakem. 

b. Kdybys chtěl, nejeli bychom vlakem, ale autem. 

c. Kdyby jsi chtěl, zůstali bychom raději doma. 

7. Která z následujících možností není napsaná správně? 

a. Na večer strávený s kamarády dlouho nezapomenu. 

b. Z dovolené se vrátili už včera navečer. 

c. Ráno nemám čas, ale sejdeme se až na večer. 

8. Která z následujících možností je napsaná správně? 

a. Vynést klavír až nahoru do druhého patra je dost těžký úkol. 

b. „Jednou jsi dole, jednou na hoře,“ zpívá se ve známé písni. 

c. Nahoru, která se nachází blízko naší chaty, jsme stoupali přes dvě hodiny. 

9. Která z možností neobsahuje chybu v psaní velkých písmen? 

a. Dotace z Evropské Unie napomohly rozvoji některých českých měst. 

b. Dotace z Evropské unie napomohly rozvoji některých českých měst. 

c. Dotace z Evropské unie napomohly rozvoji některých Českých měst. 

10. Ve které z následujících možností je správně zapsaná přímá řeč? 

a. „Proč už nechodíš na tréninky?“ zeptal se mě trenér. 

b. „Proč už nechodíš na tréninky?“ Zeptal se mě trenér. 

c. “Proč už nechodíš na tréninky?“ zeptal se mě trenér. 

11. Ve které z uvedených možností není chyba v zápisu přímé řeči? 

a. Odpověděl jsem mu:  “Musel jsem se učit na písemky, ale už je po pololetí.“ 

b. Odpověděl jsem mu: „musel jsem se učit na písemky, ale už je po pololetí.“ 

c. Odpověděl jsem mu: „Musel jsem se učit na písemky, ale už je po pololetí.“ 

 

 



12. Která z následujících možností neobsahuje chybu v zápisu přímé řeči? 

a. „Je mi líto, ale vy máte hudební hluch,“ řekl Ondřej Soukup, „zpívejte si jen 

doma v koupelně.“ 

b. „Ale ne, je to přesně naopak,“ nesouhlasil Petr Janda, „ Rád vás v dalším kole 

uvidím.“ 

c. „Takže je to na mně,“ Zareagovala Gabriela Osvaldová, „přijďte příště a 

uvidíme.“ 

13. Určete kořen slova nenakoupil. 

a. –nakoup- 

b. –koup- 

c. nenakoup-  

14. Určete kořen slova nejkrásnější. 

a. nejkrás- 

b. –krásněj- 

c. –krás- 

15. Rozdělte následující slova na nejmenší části (kořen, předp., příp.,konc.). 

a. pohlednice _____________________________________________________ 

b. zpěvák ________________________________________________________ 

c. ručička ________________________________________________________ 

d. neobjevit _______________________________________________________ 

16. Která z následujících možností není napsaná správně? 

a. je mu třicet tři let, tisíc pět set osmapadesát korun, šestašedesáté výročí 

b. je mi dvaadvacet, zaplatil pět tisíc šest set sedmdesát osm korun, čtyřicáté třetí 

výročí 

c. je jí sedmatřicet, dluží přes padesát tisíc korun, devadesátépáté výročí 

17. Rozhodněte, kolik pravopisných chyb je v následujícím textu. Chybně napsaná 

slova napište správně. 

shlédli muzikál Bídníci, setkání s cizími turisty, látka s bílými květy, čas 

nepoměřuj penězy, tamnější obyvatelé, zápasy s Francouzy a Španěli, děti 

zůstaly sami, rád navštěvuje Střední a Východní Čechy, visuté mosty, rád se 

chlubí svýmy svaly, vítr ještě zesílil 

a. 10 

b. 9 

c. 8 

18. Ve které větě není pravopisná chyba? 

a. Noci se krátily a dny se prodlužovaly. 

b. Noci se krátily a dni se prodlužovali. 

c. Noci se krátily a dnové se prodlužovaly. 

d. Noci se krátily a dny se prodlužovali. 

 

 

 

 

      

 


