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ČESKÝ JAZYK - ŘEŠENÍ 

 
 
 

1. Doplň: (10 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
Děti si 1pochutnávaly na pravém 2včelím medu. Byl to člověk 3ryzího charakteru. 4Jeskynní 
člověk si 5zdobil 6příbytek 7různými 8kresbami. V posledních letech je sluneční záření 
nebezpečné, je nutno používat 9ochranný krém. Chovali se hůř nežli smečky 10divých psů. 
11Husí sádlo, i když je nezdravé, patřilo k jeho 12oblíbeným pochoutkám. 13Závistiví sousedé 
si přáli najít ve 14smrkových 15lesích také pravé 16ryzce. V posledních letech se 17mnozí lidé 
učí 18cizím 19jazykům. Psí štěkot se 20ozýval po celé vsi. 

2. Oprav: (5 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
1Vypadalo 2to, 3jako 4bychom 5si 6to 7obě 8celé 9vymyslely. 10Za 11dlouhou 12dobu 13se 
14změnila 15tvář 16taměj ší 17krajiny. 18Na 19kamenných 20základech 21byly 22vystavěny 
23dřevěný 24obytný 25dům, 26mocná 27věž 28a 29kostelík. 30Na 31náměstí 32Míru 33stojí 
34novogotický 35kostel. 

3. Rozbor (následující úkoly budou navazovat na uvedenou větu): 
Lehl jsem si do trávy a začal přemýšlel o tom jaké by to asi bylo kdyby už konečně přišly 
prázdniny. 
 
(1,5 b) Doplň čárky a urči, o jaký druh souvětí se jedná. 

Lehl jsem si do trávy a začal přemýšlel o tom, jaké by to asi bylo, kdyby už konečně přišly prázdniny. 
Souvětí souřadné (SS) 

4. (1,5 b) Vypiš ze souvětí věty hlavní a urči poměr mezi nimi. 

1. VH – Lehl jsem si do trávy  
2. VH – a začal přemýšlel o tom 

poměr slučovací 

5. (1 b) Přísudek 1. věty převeď do 1. os., č. mn., času min. podmiňovacího. 

byli bychom si (bývali) lehli 

6. (2 b) Urči tyto větné členy ze souvětí: do trávy, prázdniny. 

do trávy – příslovečné určení místa  
prázdniny – podmět  

7. (1,5 b) Napiš český výraz pro cizí slova: experiment, exotický, fraktura. 

pokus, cizokrajný, zlomenina 
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8. (2,5b) Jak říkáme slovům se dvěma kořeny? Tři taková slova vymysli. 

slova složená, složeniny (kompozity) – velkoměsto, dějepis, hluchoněmý, sněhobílý atd. 

9. (2 b) Rozhodni, která varianta je správná:  
a) 1výjimka   /   2vyjímka 
b) 1zůčastnit se  /   2zúčastnit se,  
c) 1uklizečka   /   2uklízečka 
d) 1upřímný   /   2upřimný 

výjimka, zúčastnit se, uklízečka, upřímný  

10. (2 b) Přiřaď autora světové literatury k jeho dílu:  
a) Josef Kajetán Tyl    1) Kytice 
b) Zikmund Winter    2) Fidlovačka 
c) Viktor Dyk     3) Mistr Kampanus 
d) Karel Jaromír Erben    4) Krysař 

Doplň číslo: 

a) b) c) d) 

2 3 4 1 
 

11. (1 b) Vysvětli r čení: Jsme na jedné lodi. 

Máme stejný úděl. Jsme na tom stejně. 

 
 

Celkové hodnocení: 

Body Známky 

30-25 1 

24-18 2 

17-11 3 

10-5 4 

4-0 5 

 


