
Internetové ZKOUŠKY NANEČISTO – Petr Husar                                         www.zkousky-nanecisto.cz 

INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO – 1. kolo 
ČESKÝ JAZYK - ZADÁNÍ 

Jméno a příjmení: _____________________ 
 
 
 

UPOZORNÉNÍ: V případě, že vypracováváte řešení přímo do WORDu, vypněte si před začátkem 
automatickou kontrolu pravopisu: Nahoře v menu Nástroje  Možnosti  záložka Pravopis a zde zrušte 
volbu Automatická kontrola pravopisu. Po skončení si ji můžete stejným způsobem opět zapnout. 
 

1. Doplň: (10 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
Děti si 1pochutnával- na pravém 2včel-m medu. Byl to člověk 3ryz-ho charakteru. 4Jesky-í 
člověk si 5zdob-l 6příb-tek 7různým- 8kresbam-. V posledních letech je sluneční záření 
nebezpečné, je nutno používat 9ochra-ý krém. Chovali se hůř nežli smečky 10div-ch psů. 
11Hus- sádlo, i když je nezdravé, patřilo k jeho 12obl-beným pochoutkám. 13Záv-stiví 
sousedé si přáli najít ve 14smrkov-ch 15les-ch také pravé 16r-zce. V posledních letech se 
17mnoz- lidé učí 18ciz-m 19jaz-kům. Psí štěkot se 20oz-val po celé vsi.  

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

Doplněná písmena: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

          

  

 

Počet bodů za tento úkol  

2. Oprav: (5 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 

1Vypadalo 2to, 3jako 4by jsme 5si 6to 7obě 8celé 9vymysleli. 10Za 11dlouhou 12dobu 13se 
14zmněnila 15tvář 16tamnější 17krajiny. 18Na 19kamených 20základech 21byli 22vystavěny 
23dřevěný 24obytný 25dům, 26mocná 27věš 28a 29kostelík. 30Na 31Náměstí 32míru 33stojí 
34novogotycký 35kostel. 

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

Napiš číslo slova, které chceš opravit a jeho 
správnou podobu: 
 
 

 

Počet bodů za tento úkol  
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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. 

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  
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8. (2,5 b) Jak říkáme slovům se dvěma kořeny? Tři taková slova vymysli. 

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

Vyber odpověď (ponechej jenom to číslo, které 
označuje správnou variantu): 

a) b) c) d) 

1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2 
 

 

Počet bodů za tento úkol  

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 

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

Doplň číslo: 

a) b) c) d) 

    
 

 

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

sem napiš svoje řešení: zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  
Celkem  bodů 

Známka  
 


