
 

 
 

Náhradník Náhradník 5.A 
(Testovací klíč: TPRDYOSY)
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 1

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Kolik je v první větě uvedeného textu (začíná slovem Koupelna) přídavných jmen?

A žádné

B 5

C 3

D 4

Otázka č. 2

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Odkud nejspíše uvedený text pochází?

A z básně o myšce

B z encyklopedie o zvířatech

C z učebnice přírodovědy

D z pohádky o zvířatech
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 3

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Vyber nejvhodnější název uvedeného textu.

A Pes se myje rád

B V ZOO

C Špinavé prase

D U zvířátek v koupelně

Otázka č. 4

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Kterým slovem lze v textu beze změny významu nahradit slovo půvabné?

A nevzhledné

B tiché

C malebné

D bezpečné
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 5

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Co je podmětem v následující větě?

Mezi předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho.

A nohama

B podmět je nevyjádřený

C kartáč

D břicho

Otázka č. 6

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Který slovní druh neobsahuje následující věta?

Ocas, uši sem, všechny blechy ven!

A příslovce

B podstatné jméno

C zájmeno

D sloveso
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 7

Do které z následujících vět lze doplnit jen y/ý, aby věta byla pravopisně správně?

A S-korky létal- do krm-tka na stromě po celou mraz-vou z-mu.

B Pod skálou stál- dvě kráv- a vzájemně s- m-l- záda.

C Kdyb- m-ši mohl-, určitě b- chtěl- létat.

D M-rek na poště v-zvedl v-hru svému dědečkov-.

Otázka č. 8

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Co z uvedeného úryvku vyplývá?

A Všechna zvířata se myjí ráda.

B Pes je špinavější než prase.

C Prase se nemyje v rybníčku.

D Pes se myje stejně rád jako prase.
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 9

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Pro kterou z následujících vět platí schéma V1 a V2?

A Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco vybledla.

B Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky.

C Mezi předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho.

D Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata.

Otázka č. 10

Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s

vodopádem, na druhé jakási vysoká homole. Zatímco strakapoud letěl hledat datla, naše myš Šupito se posadila na

prohřátý kámen a zvolna se rozhlížela kolem sebe. Odevšad bylo _______ šplouchání a žbluňkání doprovázené

šepotem, štěbetáním a tichými výkřiky. Kam až Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se myl s

potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně. „Ocas, uši sem, všechny blechy ven!“ prozpěvoval si velký pes

v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco

vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, který s bubláním spěchal přes oblázky, sedělo zablácené prase. Mezi

předníma nohama svíralo kartáč a pomalu, utrápeně si drbalo břicho. „To je špíny, to je špíny!“ bědovalo. „Bude

trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím!“

(Iva Procházková: Myši patří do nebe)

Které slovo se nejlépe hodí do čtvrté věty textu na místo označené vynechávkou?

A cítit

B znát

C vidět

D slyšet
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 11

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Zapiš základní skladební dvojici z věty č. 5.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 12

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Co je nejvhodnější spisovnou náhradou se stejným významem za slovo dáme ve větě č. 8?

A šoupnem

B vložíme

C nacpeme

D nalijeme
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 13

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Která z možností správně uvádí rod a vzor následujících slov?

bublinky, pumpičkou, dírka

A rod střední, vzor města

B rod ženský, vzor růže

C rod ženský, vzor žena

D rod střední, vzor stavení

Otázka č. 14

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Odkud je uvedený úryvek nejspíše vybrán?

A z populárně-naučné knížky pro děti

B z encyklopedie

C z kuchařky

D z pohádky Hrnečku, vař!
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Náhradník Náhradník

Otázka č. 15

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Kterým z následujících výrazů bychom mohli nejlépe spojit větu 2 s větou 3 do logického souvětí?

A která

B když

C ale

D přestože

Otázka č. 16

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Která z následujících vět obsahuje chybu? Zaměř se na shodu přísudku s podmětem.

A Bublinky těsto pořádně nadmuly.

B Chleby po upečení krásně voněly.

C Těsta bez droždí by nevykynuly.

D Bohužel jsme všechny chleby připálili.
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Otázka č. 17

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Které z následujících sloves neobsahuje předponu?

A mohli

B přirovnat

C odchází

D nafukujeme

Otázka č. 18

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Zapiš číslo věty, pro kterou platí schéma V1, protože V2.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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Otázka č. 19

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Vyber z následujících slov to, které se nejméně vztahuje k uvedenému textu, a zapiš je.

chléb, kvasnice, bublinky, kynutí, houska, těsto, kysličník uhličitý

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 20

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Čím lze nahradit podtrženou část následující věty, aby význam souvětí zůstal stejný?

Dáme-li do těsta droždí, vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu.

A Přestože dáme

B I když dáme

C Pokud nedáme

D Jestliže dáme
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Otázka č. 21

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Najdi v textu jednu větu jednoduchou a zapiš její číslo.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 22

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Najdi v textu a zapiš název plynu, který vyrábějí kvasnice při kynutí těsta.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 23

Co je společným kořenem slov dálka, vzdálenost a oddálit?

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota
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Otázka č. 24

Proč těsto kyne, když do něj dáme droždí?

1. Kynutí těsta bychom mohli vzdáleně přirovnat k duši, kterou nafukujeme pumpičkou. 2. V těstě je ale namísto

gumy bílkovina. 3. Je pružná jako guma a místo vzduchu je v ní kysličník uhličitý. 4. Dáme-li do těsta droždí,

vytvoří se v něm mnoho bublinek tohoto plynu. 5. Tyhle bublinky těsto pořádně nadmou. 6. A kde se v nich

kysličník uhličitý vzal? 7. Kvasnice ho umějí vyrobit z těsta, protože každá kvasinka je vlastně malá továrnička na

kysličník uhličitý. 8. Když pak dáme těsto do pece, bílkovina v žáru zaschne, váček, který držel kysličník uhličitý,

praskne a plyn odchází. 9. Proto je čerstvý chléb samá bublina a měkkost. 10. Každá dírka v krajíci je stopa po

bublince kysličníku uhličitého.

(Jiří Černý: Kolik váží lidská hlava?)

Které slovo nahrazuje zájmeno ní ve větě č. 3?

A pumpička

B bílkovina

C guma

D těsto
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