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1. část
Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci).
Husité

Při studiu husit__ví se nabízí otázka proč Jan Žižka z Trocnova dokázal dob_t tolika
vítě__tví. Žižkov_ vojáky posiloval_ v boji myšlenky mistra Jana Husa. Mylná by však byla
do__ěnka že k dosažení úspěchu stačily sam_ o sobě. Na výsledku bitvy se podílela vedle
statečnosti a ob_ tavosti _usitů také vozová hradba. Za pochodu vozy táhl_ koně ale před
vlastním bojem z nich byla utvořena pevná ochra__á zeď. Při střetnutích s nepřátel_ hrál
nesmírně důležitou roli husitský zpěv. Dokázal sjednotit bojovníky a zv_klat sebevědom_
nepřátel. Oněměl_ hrůzou často opouštěli bojiště.
Po vojevůdcově smrti si _ižkovi vojáci dojemně říkali sirotci. Žižka zemřel u Přib_slavi
kde by___ /byste, by jste/ dnes našli jeho mohylu. Městem Žižkov_m je však nazývána
Čáslav protože v ní údajně byly uschovány a později ob_veny jeho ostatky.

2.část
Označte jednu správnou odpověď:
1. Určete, která věta je bez pravopisné chyby:
a) Ubytoval se v hotelu U bílého zajíce.
b) Ubytoval se v hotelu U Bílého Zajíce.
c) Ubytoval se v hotelu u Bílého zajíce.
d) Ubytoval se v hotelu U Bílého zajíce.
2. Všechny tečky jsou správně zaznamenány:
a) V roce 1348 založil Karel IV v Praze univerzitu.
b) V roce 1348. založil Karel IV v Praze univerzitu.
c) V roce 1348 založil Karel IV. v Praze univerzitu.
d) V roce 1348. založil Karel IV. v Praze univerzitu.
3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě:
a) Chci vám pomoci. On právě večeří.
b) Chci vám pomoci. Pospěš si s večeří.
c) Dočkal se pomoci. On právě večeří.
d) Dočkal se pomoci. Pospěš si s večeří.
4. Vyberte slovo jednoznačné:
a) sloveso
b) kolo
c) koruna
d) oko
5. Synonymum pro slovo ekonomický je:
a) obchodní
b) průmyslový
c) finanční
d) hospodářský
6. Označte správný tvar:
a) se všema penězma
b) se všemi penězi
c) se všemi penězy
d) se všemi penězmi

Dalších 6 úkolů souvisí s následujícím souvětím.
Hluchý člověk sice vnímá svět očima, ale žije v tichém světě bez zvuků, jako by byl
oddělen skleněnou stěnou, která nepropouští zvuk.
7. Určete z textu druhy slov:
a) hluchý - ………………………....
b) bez - …………………………….
c) který - …………………………..
d) ale - ……………………………..
8. Souvětí se skládá:
a) ze 3 vět
b) ze 4 vět
c) z 5 vět
d) ze 2 vět
9. První věta vedlejší je:
a) doplňková
b) předmětná
c) příslovečná
d) přívlastková
10. Z druhé věty vedlejší vypište základní skladební dvojici:
…………………………………………………………..
11. Poměr mezi větami hlavními je:
a) slučovací
b) odporovací
c) stupňovací
d) vylučovací
12.

Větný člen bez zvuků je:
a) předmět
b) příslovečné určení
c) doplněk
d) přívlastek

13. Vyberte souvětí souřadné:
a) Bylo krásné počasí, a tak se šel koupat.
b) Přestože bylo krásně, nešel se koupat.
c) Když bude dnes hezky, půjdu se koupat.
d) Bude-li hezké počasí, půjdu se koupat.

14. Vyhledejte souvětí s vedlejší větou přívlastkovou:
a) Dnes je nutné, aby bratr uklidil pokoj.
b) Babička si přála, aby se bratr brzy vrátil.
c) Babička projevila přání, aby se bratr přestěhoval.
d) Bratr přišel, aby babičce pomohl.
15. Jen slovesa dokonavá jsou v bodě:
a) zpívat, jít, oznamovat
b) zpívat, zazpívat, oznámit
c) jít, přijít, oznamovat
d) přijít, zazpívat, oznámit
16. Číslovka druhová je ve spojení:
a) tři způsoby
b) dvoje nůžky
c) druhý den
d) dva druhy
17. Mezi ukazovací zájmena nepatří:
a) tenhle
b) tento
c) vy
d) onen
18. Určete, v které řadě slov nejsou jen slova významem souřadná:
a) kapr, okoun, štika, sumec
b) bábovka, vánočka, koláč, buchta
c) hřib, klouzek, houba, muchomůrka
d) housle, viola, basa, violoncello
19.

Mluví, jako když másla ukrajuje. Význam rčení je:
a) mluví jen málokdy
b) mluví příliš pomalu
c) mluví příliš líbezně
d) mluví s přestávkami

20. Sousloví není toto spojení slov:
a) podstatné jméno
b) vlastní jméno
c) slavné jméno
d) přídavné jméno

21. Ve které větě najdeme slohový nedostatek:
a) Přišel k cizinci obydlenému domu.
b) Naši sousedé byli zapálenými ochránci zvířat.
c) Jednou se na přehradě objevili boleni.
d) Není to však jen moje rodná krajina.
22. Přiřaďte k autorovi literární postavu:
a) Ivan Olbracht
b) Jaroslav Hašek
c) Karel Čapek
d) Bohumil Hrabal

1. doktor Galén
2. loupežník Nikola
3. strýc Pepin
4. nadporučík Lukáš

23. Hudbu k naší hymně složil:
a) Antonín Dvořák
b) František Škroup
c) Zdeněk Fibich
d) Bedřich Smetana
24. Rozhodněte, které z následujících děl nepatří mezi dobrodružné romány:
a) Robinson Crusoe
b) Tři mušketýři
c) Volání divočiny
d) Král Lávra
25. K názvům děl přiřaďte jejich žánr:
a) Kytice
b) Strakonický dudák
c) Babička
d) Máj

1. Báseň
2. divadelní hra
3. Povídka
4. sbírka básní

