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INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO – 1. kolo 
ČESKÝ JAZYK - ZADÁNÍ 

 
Jméno a příjmení: _____________________ 

město: _____________________ 
 

 
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. Oprava textu: (10 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
Timhle spůsobem se pan Pitlík konečně dostal do míst, kde stromy po obou stranách 
prořídli. Viděl mezi nima bledou oblohu. Temný proud se najednou rozlil doširoka, jak 
vplinul do Lesní řeky která prudce ztékala dolů od královy velké brány. Matná vodní 
rozloha už nebyla zastíněna stromy a na její klouzající hladině tančili rostřesené zrcadlové 
obrazy mraků a hvězd. Potom spěchající vody Lesní řeky vrhli celí zhluk sudů a beček k 
severnímu břehu v němž vymleli širokou zátoku. Pod vymletýmy břehy tam byla štěrková 
náplavka, chráněná na víchodním konci malím misem vyčnívajícím z tvrdé skály. Většina 
sudů byla vyplavena na plochou náplavku, třebaže pár jich bylo vrženo na tu kamenou 
hráz. 

 zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  

2. Doplňte ukazovací zájmeno týž (popř. tentýž): (5 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu) 
Bydlíme v ---- ulici a v ---- domě jako on. Četl ---- knihu jako ty. To jsou stále ---- lidé 
s ---- námitkami. Pocházím z ---- kraje jako on. Není příjemné opakovat ---- lidem stále ----. 
Oba měli ---- myšlenku. Máme od strýčka ---- jablka. 

 zde je místo pro komentář opravujícího: 

  

Počet bodů za tento úkol  
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3. Rozbor (následující úkoly budou navazovat na uvedenou větu): 
Jakmile skončil na chalupě s prací přesvědčil se zda vypnul elektrický proud ale doma si ještě 
vzpomněl že asi nezavřel okenní vyhlídku a neodnesl klíč k sousedovi který mu objekt hlídal. 
 
1. (1,5 b) Doplň čárky a urči, z kolika vět se toto souvětí skládá. 

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 vztah mezi nimi. 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

5. (2,5 b) Vypiš věty vedlejší a urči jejich druh. 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

6. (3 b) Napiš správně velká písmena: 
Procházel jsem ulicí N/na M/můstku. 
Známou literární skupinu představují L/lumírovci. 
Na S/starém M/městě stojí S/staroměstská radnice. 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

7. (2 b) Použij ve větách správně tato slova: na konec, nakonec… 

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

  

Počet bodů za tento úkol  
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8. (0,5 b) Jakým způsobem vzniklo slovo ČEDOK? 
a) skládáním 
b) zkracováním 
c) odvozováním 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

9. (1 b) Vysvětli význam těchto cizích a dnes často užívaných slov: egoismus, pluralismus 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

10. (1 b) Vysvětli toto rčení: Byl to danajský dar. 

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

  

Počet bodů za tento úkol  
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11. (0,5 b) Jelo se na výlet je věta: 
a) dvojčlenná 
b) jednočlenná 
c) se všeobecným podmětem 

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

  

Počet bodů za tento úkol  

12. (2 b) Zařaď jednotlivé jazyky do jazykových rodin:  
a) germánské jazyky   1) litevština, lotyština 
b) románské jazyky   2) bulharština, polština 
c) baltské jazyky   3) angličtina, dánština 
d) slovanské jazyky   4) španělština, francouzština 

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

  

Počet bodů za tento úkol  
Celkem  bodů 

Známka  
 


