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OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 

1. Jak dobře podle tvého názoru umíš český jazyk? 
dobře               průměrně               špatně 

2. Jakou známku jsi měl(a) na posledním vysvědčení z českého jazyka? 
1               2               3               4               5 

OTÁZKY PO TESTU. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 

3. Pomohlo by ti, kdybys měl(a) na řešení testu více času? 
ano               ne 

4. Myslíš si, že bys dopadl(a) hůře, kdybys místo na papíru stejný test řešil(a) na 
počítači? 

určitě ano               asi ano               asi ne               určitě ne 

5. Kolik otázek budeš mít podle tvého odhadu správně? 
méně než třetinu               asi polovinu               určitě většinu 
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1. Které slovo z následující věty je nespisovné? 

Skupinka chlapců překvapeně vejrala na nové kolo. 

(A) skupinka 
(B) chlapců 
(C) vejrala 
(D) nové 

2. Které z následujících slov má více významů? 
(A) koruna 
(B) žezlo 
(C) postel 
(D) žaludek 

3. Které z následujících slov není slovem příbuzným ke slovu HODIT? 
(A) nahodit 
(B) přehoz 
(C) vyhozený 
(D) hodinky 

4. Které slovo se významem nejvíce blíží slovu ZRUČNÉ v následující větě? 

Stavitel se spoléhal na vlastní zkušenost a zručné řemeslníky. 

(A) úspěšné 
(B) šikovné 
(C) chytré 
(D) veselé 

5. Co je slovo protikladné ke slovu DŮKLADNĚ v následující větě? 

Tomáš vypracoval svůj úkol velmi důkladně. 

(A) podrobně 
(B) ledabyle 
(C) snadno 
(D) rychle 
 



TEXT K ÚLOHÁM 6 AŽ  9 

Výstavba hradu byla dlouhodobou záležitostí. Nejprve musel stavebník, ať už obyčejný rytíř či vyšší 
šlechtic, nalézt vhodné místo. Teprve potom povolal stavitele a domluvil se s ním, jak by měl hrad 
vypadat. Podrobné stavební plány, jak je známe dnes, se tehdy nepořizovaly. Stavitel se spoléhal na 
vlastní zkušenost a zručné řemeslníky –  …………(1)…………. a tesaře, které pověřil prováděním 
stavebních prací. Jednoduché práce, jako bylo kácení stromů či lámání kamene, vykonávali poddaní 
rolníci jako součást robotní povinnosti. Zemí hradů se ve 13.–14. století staly také české země. V té době 
vyrostly desítky velkých i menších hradů. Z některých z nich podnes zůstávají zachovány 
alespoň…………………(2)………………..  na vrcholcích kopců (…) 

Středověk z řady Co, jak, proč, Plzeň  2008. 

6. Vyber nejlepší nadpis uvedeného textu. 
(A) Stavba zámku 
(B) České země 
(C) Stavba hradu 
(D) Nejznámější hrady 

7. Co vyplývá z uvedeného textu? 
(A) Na stavbu hradů se používaly cihly. 
(B) Majitelem hradu mohl být i rolník. 
(C) Hrady se stavěly i několik let. 
(D) Rolníci na hradech vařili. 

8. Co se nejlépe hodí na první vynechané místo v textu (_1_)? 
(A) kameníky, zedníky 
(B) kuchaře, číšníky 
(C) tkalce, švadleny 
(D) vodníky, strašidla 

9. Co se nejlépe hodí na druhé vynechané místo v textu (_2_)? 
(A) mohutné domy  
(B) lomy a stromy      
(C) ložiska kamene  
(D) mohutné zříceniny  



 

 

10. Která z nabízených možností správně uvádí část předponovou u slova NEDOSKÁKAT? 
(A) ne- 
(B) nedo- 
(C) nedos- 
(D) nedosk- 

11. Jakým slovním druhem je v následující větě slovo POTOCE? 

                                    Voda v potoce byla krásně čistá a ledová. 

(A) podstatným jménem 
(B) přídavným jménem 
(C) zájmenem 
(D) příslovcem 

12. Vyber správný pád a vzor podstatného jména PRACH v následující větě. 

Od severu vál studený vítr a vháněl mu do tváře sněhový prach. 

(A) 1. pád, vzor hrad 
(B) 4. pád, vzor hrad 
(C) 1. pád, vzor stroj 
(D) 4. pád, vzor stroj 

13. Kolik číslovek je v následující větě? 

Jeden ze sedmi divů světa, první pyramidy, byly postaveny ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. 

(A) dvě 
(B) tři 
(C) čtyři 
(D) šest 

14. Která z následujících vět je napsána bez pravopisných chyb? 

(A) Obilí se muselo mlýt ve mlýně. 
(B) Mám rád těstoviny se sírovou omáčkou. 
(C) Je třeba nazívat věci pravými jmény.  
(D) Na lesní mýtině zrály lesní jahody. 

15. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 

(A) Potřeboval si nabít mobilní telefon. 
(B) Nebij toho psa. 
(C) Vojsko dobilo hrad. 
(D) Do školy přibyl nový žák.  



 

 

16. Která z následujících vět je napsaná pravopisně správně?  Zaměř se na shodu přísudku 
s podmětem.    
(A) V revíru hajného Straky pytlačili velmi zlí lidé. 
(B) Královi poddaní slyšely špatné zprávy. 
(C) Mnozí návštěvníci výstavy nepatřily mezi odborníky.  
(D) Skupiny mužů postávali před fotbalovým hřištěm. 

TEXT K ÚLOHÁM 17 A 18 

Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, 
mordýř ze všech nejukrutnější, se svými jednadvaceti pacholky, padesáti zloději, třiceti zlodějíčky a 
dvěma sty pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí nebo 
ke Kostelci nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni; pak na 
něj vystoupí, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando 
nezapíchnul, nezastřelil nebo nepověsil na stromě. 

(K. Čapek) 

17. Odkud nejpravděpodobněji pochází uvedená ukázka? 

(A) z básně 
(B) z báje 
(C) z pohádky 
(D) z balady 

 

18. Která z následujících informací vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Lotrando byl poctivý a zbožný člověk. 
(B) Silnice v Brendách nebyly vždy bezpečné. 
(C) Trestem za loupežničinu bylo pověšení na stromě. 
(D) Mnoho kupců a formanů bylo v minulosti zabito. 


