Test žáka
Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2
Školní rok 2012/2013

ČESKÝ JAZYK

Jméno: _________________________________ Třída: ____________
Škola: ____________________________________________________

Termín provedení testu: _______________________
Datum vytvoření: 14. 10. 2013

Český jazyk

5. ročník

Obtížnost 1
Úloha 1
Vyber správnou odpověď.
Ve které z následujících vět je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
Tátovy staré tenisky vypadaly jako nové.
Srnci před dětmi stále utíkali.
Maminčiny kamarádky si o mně povídali.
Kluci včera koukali na fotbal.

Úloha 2
Vyber správnou odpověď.
Ve které z následujících dvojic jsou slova s opačným významem?
schválně - naschvál
chytrý - hloupý
lžička - vidlička
hledající - pátrající

Úloha 3
Vyber správnou odpověď.
Do které věty lze správně doplnit pouze měkká "i/í"?
Přib_slavští památkáři se pustil_ do oprav_ vil_.
U škol_ stál_ tři bíl_ sněhulác_.
Děti skotačil_ na pol_ch.
Moji mal_ sourozenc_ ještě neum_ psát.

Stránka 2
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5. ročník

Úloha 4
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Kterou informaci text obsahuje?
Děti si dělaly z tatínka legraci.
Cukřenka na stole nebyla.
Pan Klokočník poslouchá každé ráno rádio.
Pan Klokočník rád pije kávu s rybízovou marmeládou.

Úloha 5
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.
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Kterým slovním druhem jsou slova podtržená v následující větě?

"Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a tajně se smáli."
podstatným jménem
zájmenem
přídavným jménem
příslovcem

Úloha 6
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Kterým slovem lze beze změny významu nahradit slovo podtržené v následující větě?

"Děti se těšily na nějakou další švandu ."?
zprávu
legraci
dobrotu
hádku
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Úloha 7
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Ve které z následujících vět je sloveso v rozkazovacím způsobu?
Utekli nám králíci!
Tak jak jste se dnes měli ve škole?
Jděte hned spát!
Došel nám cukr!

Úloha 8
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Která z následujících vět by se nejlépe hodila do vynechané přímé řeči na konci uvedeného textu?
Utekli nám králíci!
Jděte hned spát!
Tak jak jste se dnes měli ve škole?
Došel nám cukr!
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Úloha 9
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Podle kterého vzoru se skloňuje podtržené slovo v následující větě?

"Děti si dělaly z tatínka legraci ."
růže
žena
moře
soudce

Úloha 10
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.
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Co je podmětem v následující větě?

"Konečně tatínek cukřenku našel."
konečně
cukřenku
našel
tatínek

Úloha 11
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Odkud uvedený text nejspíše pochází?
z bajky
z reklamy
z dopisu
z dětské prózy
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Úloha 12
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Která z možností obsahuje slova vztahující se nejtěsněji k uvedenému textu?
slánka, špatné zprávy, koláč
rádio, med, děti
večeře, marmeláda, nejčerstvější zprávy
noviny, cukřenka, snídaně

Úloha 13
Vyber správnou odpověď.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.
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Z kolika vět se skládá následující souvětí?
" Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku

rybízové marmelády ."?
ze dvou
ze čtyř
z jedné
ze tří

Úloha 14
Vyber správnou odpověď.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Která věta neobsahuje slovo se stejným kořenem jako slovo noviny ?
Petr byl ve třídě nováček.
Dal Ivanovi dárek k svátku.
To je mi ale novinka!
Koupil si nový kabát.
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Úloha 15
Odpověz na základě informací v textu.
Pan Klokočník si tak jako každé ráno četl noviny a bezmyšlenkovitě hrábl po cukřence na stole. Jeho prsty nahmátly
topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence. Darek, Alice a Béďa do sebe významně strkali a
tajně se smáli. Když si tatínek den co den četl v novinách nejčerstvější špatné zprávy, vždycky poslepu šmátral po
cukřence.
Jednou bylo těch špatných zpráv v novinách tolik a pan Klokočník byl tak roztržitý, že si dal do kávy místo cukru lžičku
rybízové marmelády. Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty
všechno možné. Konečně tatínek cukřenku našel. Bouchnul novinami o stůl. „_______________“ vykřikl.

Která z následujících vět je pro ucelenost příběhu v uvedeném textu nejméně důležitá?
Bouchnul novinami o stůl.
Konečně tatínek cukřenku našel.
Jeho prsty nahmátly topinku, omočily se v medu, pak ve slánce a nakonec dosáhly k cukřence.
Děti se těšily na nějakou další švandu a schválně přistrkovaly jeho bloudícím prstům do cesty všechno
možné.

Stránka 10

Český jazyk

5. ročník

Obtížnost 2
Úloha 16
Vyber správnou odpověď.
Ve které větě je chyba? Zaměř se na spojení přídavného a podstatného jména.
Bosý chlapec běhal po dvorku.
Nehraj si s tím šedivím kocourem, poškrábe tě.
Bavil se s milým děvčetem.
Šel k doktorovi s oteklým kotníkem.

Úloha 17
Odpověz na otázku.
Ve které větě je chyba v psaní bě/bje ?
Vědci učinili významný objev.
Sluníčko vybjelilo vyprané prádlo.
Turnaj proběhl bez problémů.
Během prázdnin skoro nepršelo

Úloha 18
Vyber správnou odpověď.
Ve které větě je chybně umístěná čárka?
Petr, Martin a Kuba se vydali na ryby.
Počkej, chvilku už půjdu.
Petr poslouchal, ale nic si nezapisoval.
Evo, to nemyslíš vážně!
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Úloha 19
Které slovo podle příkladu prvních dvou dvojic doplníš?
střecha - stříška
kraj - krajíček
postel - __(1)__
(1)

Úloha 20
Odpověz na otázku.
Doplň větu správným tvarem slova lev .
Vydal se do Afriky fotit volně žijící __(1)__.
(1)

Úloha 21
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.
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Které souvětí odpovídá stavbě V1, V2 a V3, jak V4 ?
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Měli v úmyslu vylézt nahoru, rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi.
Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky.

Úloha 22
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Které z následujících slov je utvořené předponou?
vytáhnout
vodopád
krajíček
dalekohled
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Úloha 23
Vyber správnou odpověď .
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Co znamená spojení „měl pláč na krajíčku“ ?
chtělo se mu plakat
slzy mu padaly na krajíc chleba
otřel si oči do kraje kapesníku
právě doplakal
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Úloha 24
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Odkud uvedený text nejspíše pochází?
z příběhu o dětech
z bajky
z pohádky
z pověsti
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Úloha 25
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Ve které větě je sloveso v množném čísle?
Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec.
Je sobota, to zas bude nuda!
Měl zlost na celý svět.
Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
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Úloha 26
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Která věta obsahuje nevyjádřený podmět?
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele.
Těšily se všechny děti.
Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
Tomáš vytáhl roletu.
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Úloha 27
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Proč byl Tomáš zklamaný?
Pohádal se s Magdou.
Zaspal odchod na výlet.
Nemohl jít do školy.
Déšť dětem zkazil výlet.
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Úloha 28
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Který slovní druh není obsažen v následující větě?
„ Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec .“
zájmeno
přídavné jméno
spojka
sloveso
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Úloha 29
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Které z následujících tvrzení platí?
Děti se chystaly na výlet ke skále a vodopádu s paní Láryfáry.
Když déšť zeslábl, Tomáš vytáhl rolety.
Tomáš neplakal, protože už mu bylo jedenáct let.
Tomáš měl vztek, proto zuřivě bušil do střechy.
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Úloha 30
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Ve které části dne se uvedená ukázka nejspíše odehrává?
večer
odpoledne
ráno
právě po obědě
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Úloha 31
Vyber správnou odpověď.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Které slovo se skloňuje podle stejného vzoru jako slovo postel ?
závist
masáž
můstek
kostel
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Úloha 32
Odpověz na základě informací v textu.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Vypiš z textu slovo označující silný déšť : __(1)__.
(1)

Úloha 33
Odpověz na základě informací v textu.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Zapiš název květiny přesně ve tvaru, v jakém se vyskytuje v textu: __(1)__.
(1)
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Úloha 34
Odpověz na základě informací v textu.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.

Zapiš základní skladební dvojici z následující věty:

Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec.
__(1)__
(1)

Úloha 35
Na základě informací v textu seřaď, v jakém pořadí měly části výletu za sebou následovat.
Tomáš vytáhl roletu. Venku se opravdu spustil vydatný jarní lijavec. Tloukl schlíplé tulipány a zuřivě bušil do střechy.
Tomášovi bylo skoro jedenáct let, ale taky měl pláč na krajíčku, protože se na výlet už několik týdnů těšil.
Těšily se všechny děti. Paní Láryfáry se s nimi chystala k velké skále a k vodopádu. Měli v úmyslu vylézt nahoru,
rozhlédnout se po kraji dalekohledem a opékat si buřty na ohništi. Chtěli vyrazit už o půl sedmé ráno.
„Hromský déšť!“ přilepil se Tomáš nosem na okno.
Magda se zakutala až po bradu do peřin. „Já snad dneska ani nebudu vstávat,“ prohlásila. „Je sobota, to zas bude nuda!“
Zklamaný Tomáš se taky vrátil do postele. Ležel, díval se ke stropu a poslouchal, jak po stříšce verandy bubnují kapky. Měl
zlost na celý svět.
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odchod v 6.30

výstup na skálu a k vodopádu

pozorování kraje dalekohledem

opékání buřtů

1.
Vybrané odpovědi:
2.
Vybrané odpovědi:
3.
Vybrané odpovědi:
4.
Vybrané odpovědi:

Úloha 36
Vyber správnou odpověď.
Kočí sedí na kozlíku
(chce to ale trochu cviku)
houslař zase každou chvilku
napne struny na kobylku,
hajný chodí do jeslí a malíř to ________.

Úryvek je ukázkou
prózy
poezie
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Úloha 37
Vyber správnou odpověď.
Kočí sedí na kozlíku
(chce to ale trochu cviku)
houslař zase každou chvilku
napne struny na kobylku,
hajný chodí do jeslí a malíř to ________.

Které slovo se nejlépe hodí na vynechané místo v posledním řádku úryvku?
všechno sní
vymyslí
nakreslí
zkazí

Úloha 38
Vyber správnou odpověď.
Kočí sedí na kozlíku
(chce to ale trochu cviku)
houslař zase každou chvilku
napne struny na kobylku,
hajný chodí do jeslí a malíř to ________.

Která možnost by byla nejlepším nadpisem uvedeného úryvku?
Kočí
Koně
Co kdo dělá
Výlet
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Úloha 39
K názvům povolání z ukázky přiřaď slova, která se k nim vztahují.
Kočí sedí na kozlíku
(chce to ale trochu cviku)
houslař zase každou chvilku
napne struny na kobylku,
hajný chodí do jeslí a malíř to ________.

kočár

bič

kůň

les

puška

krmelec

obraz

barvy

štětec

smyčec

noty

struny
kočí
Vybrané odpovědi:
hajný
Vybrané odpovědi:
malíř
Vybrané odpovědi:
houslař
Vybrané odpovědi:

Úloha 40
Seřaď následující věty tak, aby z nich vznikl recept na mrkvový salát.

Budeš potřebovat 2 středně velké mrkve, cukr, citron, vodu, mísu, lžíci, struhadlo, misky.
Mrkev nejprve oškrábej a ořízni konce.
Očištěnou mrkev nastrouhej na jemném struhadle do mísy. Pozor na prsty!
Přidej hrnek vody, cukr a citronovou šťávu podle chuti.
A nakonec salát rozděl do misek.

Nyní vše dobře promíchej.

Dobrou chuť!

1.
Vybrané odpovědi:
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2.
Vybrané odpovědi:
3.
Vybrané odpovědi:
4.
Vybrané odpovědi:
5.
Vybrané odpovědi:
6.
Vybrané odpovědi:
7.
Vybrané odpovědi:

Stránka 28

