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1. Doplň: (10 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
Ten den byl zrovna dějepis. Probíraly se všelijaké zámořské objevy a paní učitelka 
vyprávěla, 
jak za dávných časů řádili na mořích piráti. Ti vyvěšovali na svých lodích černé vlajky,  
na kterých byla lebka se zkříženými hnáty, loupili hlavně zlato a své poklady ukrývali 
na všelijakých ostrovech. Šebestová řekla, že to by bylo něco, dostat se k takovému 
pokladu.  
Mach s tím nadšeně souhlasil a vytáhl sluchátko. Za chvíli byla celá třída i s tabulí  
v podpalubí jakéhosi starého korábu, nahoře na stožáru se třepetala černá vlajka s lebkou  
a zkříženými hnáty. 

2. Doplňte: s/z, i/í, i/y, mě/mně (5 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
zbystřit pozornost, smést spadané listí,  nad naši sílu, s naším přítelem, osiřelé dítě, 
želvy jsou plazi, něco mně přiveze, nikdo si mě nevšiml, potemnělá obloha,  
úplně jsem to zapomněl 

3. Rozbor (následující úkoly budou navazovat na uvedenou větu): 
Na pokraji lesa seděly veliké mouchy a kolem nich poletovali žluťáskové  
a babočky tak bezstarostně, jako by ani nevěděli, že několik kroků od nich pobíhají 
po stromech i po zemi velcí mravenci, kteří se včera probudili z dlouhého spánku. 
 
(2 b) Doplň čárky a urči, z kolika vět se toto souvětí skládá. 

Na pokraji lesa seděly veliké mouchy a kolem nich poletovali žluťáskové  
a babočky tak bezstarostně, jako by ani nevěděli, že několik kroků od nich pobíhají 
po stromech i po zemi velcí mravenci, kteří se včera probudili z dlouhého spánku. 
5 vět 

4. (1,5 b) Z druhé hlavní věty vypiš základní skladební dvojici a urči druh podmětu. 

žluťáskové a babočky poletovali, podmět několikanásobný 
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5. (2 b) U těchto slov z textu urči mluvnické kategorie: pobíhají, spánku. 
 

pobíhají - os. 3., č. množ., čas přít., zp. oznam. 
spánku - pád 2., č. jedn., rod muž., vzor hrad 

6. a) (1,5 b) Urči slovní druh těchto slov z textu: kolem, kteří, bezstarostně. 
b) (1,5 b) Může některé slovo být i jiným slovním druhem? Pokud ano, napiš kterým a 
uveď příklad. 

a)   kolem - předložka (7) 
  kteří - zájmeno vztažné (3) 
  bezstarostně - příslovce (6) 
b)   ano; kolem - podstatné jméno (1) - Přijel na hřiště s kolem. 
  příslovce (6) - Rozhodl se jet kolem. 

7. (1,5 b) Uvedená slova převeď do 5. pádu: slepec, rádce, manžel. 

slepec - slepče, rádce - rádce, manžel - manželi 

8. (1 b) Napiš 2. stupeň těchto přídavných jmen: hluchý, vlhký. 

hluchý - hlušší, vlhký - vlhčí 

9. (1 b) Cizí slova ve větách nahraď českými:  
Helikoptéra se rozletěla ke zraněnému lyžaři.  
Byl to energický člověk. 

Vrtulník se rozletěl ke zraněnému lyžaři. Byl to rázný člověk. 

10. (2 b) Přiřaď k autorovi jeho dílo:  
a) Karel Jaromír Erben    1. Mach a Šebestová 
b) Vladislav Vančura     2. Pohádková kytice 
c) Miloš Macourek     3. Děti z Bullerbynu 
d) Astrid Lindgrenová    4. Kubula a Kuba Kubikula 

Doplň číslo: 

a) b) c) d) 

2 4 1 3 
 

 

11. (1 b) Vysvětlete rčení: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Jak se budeš chovat ty, tak se k tobě budou chovat i jiní.  
V reakci na tvé chování se ti vrátí to, jak se sám chováš. 
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Celkové hodnocení: 
Body Známky 

30-25 1 

24-18 2 
17-11 3 
10-5 4 
4-0 5 

 


