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Test z českého jazyka – 4 leté studium – dne 26. dubna 2011
evidenční kód:

hodnocení:

bodů

Diktát:

Panu učiteli s láskou
Bývalý učitel a nyní oblíbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysi zavzpomínal pro časopis
Svět mladých na svá školní léta. I když mnohé, čemu se smál, už dnes zcela neplatí, jsou umělcovy
vzpomínky stále živé, vtipné a čtivé, protože jinak to u pana Sovy ani nejde. Třeba ty o povinných
návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný a potřeboval omluvenku, musel jsem se
ohlásit u našeho školního lékaře. Již rodinná tradice mně přikazovala, abych se tam objevil s co
nejbolestnějším výrazem a sotva slyšitelným šepotem lékaři sdělil, jak dlouho už nemohu polykat a
co všechno můj žaludek nedokáže strávit. Lékař rád přijal v ordinaci pacienta, který seriózně
shromáždil informace o své chorobě. Pacienta, jenž se nezkompromitoval přehnanými mimickými
výkony, a dokonce mu dokázal i poradit, co se na nemoc předepisuje. Týdenní omluvenka pak
zaslouženě hřála v kapse ...
Byla to krásná doba a pro mě mnohdy i krásná herecká průprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.
Do vyznačených čtverečků napište písmeno odpovídající správné odpovědi!
1.

Jak nazýváme jazykovědce, který studuje německý jazyk?
a) bohemista
b) anglista
c) germanista

d) rusista

2.

Rozhodněte, do jaké jazykové skupiny indoevropských jazyků patří španělština.
a) mezi jazyky románské b) mezi jazyky germánské
c) mezi jazyky indoíránské
d) mezi jazyky slovanské

3.

Určete, jaké slovo je nadřazené slovu podmět.
a) zájmeno
b) větný člen

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

c) slovní druh

Označte, které z následujících slov je homonymum.
a) král
b) žezlo
c) trůn
Určete, kdy se jedná o pranostiku:
a) Má za ušima.
b) Dvakrát měř, jednou řež.
d) Bez práce nejsou koláče.

d) přísudek
d) koruna

c) Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Určete počet slov ve větě: Člověk má být člověku člověkem.
a) 2
b) 3
c) 4

d) 5

Určete, které slovo není nesklonné:
a) jeho
b) jarní

d) dvakrát

c) atašé

Rozhodněte, které slovo je podstatné jméno konkrétní?
a) stůl
b) hluk
c) láska

d) chuť

Určete, kde je uvedeno slovo s pravopisnou chybou.
a) vyset obilí
b) vysutá hrazda
c) visící obraz

d) malebná víska

Odhalte, kde je uvedeno slovo s pravopisnou chybou.
a) objednat
b) objetí
c) oběd

d) oběv

Rozhodněte, kde je uvedeno slovo s pravopisnou chybou.
a) knížecký
b) dětský
c) pancký

d) hostinský

Zařaďte podstatné jméno mládež mezi konkrétní skupinu podstatných jmen.
a) podstatná jména látková
b) podstatná jména hromadná
c) podstatná jména pomnožná
d) podstatná jména vlastní

13.

Zařaďte podstatné jméno Hradčany mezi konkrétní skupinu podstatných jmen.
a) podstatná jména látková
b) podstatná jména hromadná
c) podstatná jména pomnožná
d) podstatná jména abstraktní

14.

Utvořte 6.pád jednotného čísla zájmena já.
a) mě
b) mne

15.

16.
17.

Označte správný zájmenný tvar.
a) motyka, jež nebyla ostrá
d) děvče, jenž bylo zamilované

c) mi

b) kuře, jenž bylo malé

d) mně
c) mladík, jež byl veselý

Které z následujících sloves je nedokonavé?
a) napsat
b) snídat

c) donést

d) pobavit se

Určete větu jednočlennou:
a) Směje se.
b) Babička vaří.

c) Vaří.

d) Prší.

18.

Určete základní skladebnou dvojici v následující větě: Já bych raději počkala do zítřka.
a) Já bych počkala.
b) Podmět nevyjádřený – bych počkala.
c) Podmět nevyjádřený – počkala.
d) Počkala bych do zítřka.

19.

Ve které větě je infinitiv přívlastkem?
a) Moc si přál zůstat doma.
b) Zvítězit vůbec nebylo lehké.
d) Musíš se to přece naučit!

c) Nemám zájem setkat se s ním.

20.

Kolik pravopisných chyb obsahuje následující věta? Jana v pokoji rosvítila lampu, ale pak na to
zapomněla a šla na oběd.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

21.

Kolik chyb v interpunkci (čárkách) má následující souvětí?
Šli jsme bosí, cítili jemný písek v němž ležely vybílené oblázky a byli jsme zvědaví, jaké poklady se dostaly na
břeh.
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

22.

Označte větu či souvětí, kde není pravopisná chyba.
a) Složil zkoušku z matematiky a to dokonce nejlépe ze třídy. b) Písně, o kterých byla řeč jsme si zazpívali.
c) Promiň Jano, že jsem přišel pozdě.
d) Televize, rozhlas a divadlo, to byla naše oblíbená zábava.

23.

„Můj tatínek Leo obvykle odvětil, že právě letos nemáme dost peněz, a dokazoval, že podle jeho názoru je to
na Berounce u Křivoklátu o mnoho lepší.“ Uvedené souvětí obsahuje:
a) 4 věty, 2 hlavní a 2 vedlejší
b) 3 věty, 1 hlavní a 2 vedlejší
c) 4 věty, 1 hlavní a 3 vedlejší
d) 4 věty, 3 hlavní a 1 vedlejší

24.

Slova asfaltka, můžu, polívka, spacák jsou jazykové prostředky
a) knižní
b) hovorové
c) archaické

d) nářeční

Do spisovné slovní zásoby řadíme
a) slang
b) nářečí

d) slova knižní

25.

c) argot

