Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Test z českého jazyka – 4 leté studium – dne 23. dubna 2012
evidenční kód:

hodnocení:

bodů

1. Diktát:
Navrátilovy náměty
23.4.2012
Malbu zátiší si oblíbil Josef Navrátil až ve vyšším věku a zůstala jen jeho soukromou zálibou a činností. Lákaly
jej barvy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybích tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně
zažloutlé běloby talířů, jinde zpodobnily malířovy štětce orosený povrch broskví, nad nimiž prosvítají kmitavé
sluneční paprsky.
Hlavním oborem Navrátilovy činnosti byly nástěnné malby. Právě jimi nabyl zvučného jména u svých
současníků a tyto malby zdobily četné domy zbohatlých měšťanů. V nich zpracovává podle námětů z bájí a
pověstí minulý život, ale zrcadlí se zde i život současný. Umělcovy schopnosti se tu postavily vědomě a
s dokonalým porozuměním do služeb zpodobovatele společenského dění. Proslulými se staly i jeho romantické
alpské krajiny a výjevy z pražského života.

Do vyznačených čtverečků napište písmeno odpovídající správné odpovědi!
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rozhodněte, do které jazykové skupiny indoevropských jazyků patří italština.
a) mezi jazyky germánské b) mezi jazyky slovanské c) mezi jazyky románské

d) mezi jazyky baltské

Označte slovo složené:
a) spisovatel
b) vodoléčba

c) odnášet

d) mládež

Najděte slovo neohebné:
a) podle
b) dobrá

c) ty

d) vidět

Určete podstatné jméno hromadné:
a) koleno
b) píle

c) křoví

d) lidé

Označte větu s nářečními výrazy:
a) Kluci lozili po stromech jako veverky.
c) Děvčata na poli vykopávala brambory.

b) Panenka už pěkně hajá.
d) Ve vesnici se už nikde nesvítilo.

Najděte větu, psanou spisovnou češtinou:
a) Na ulici byl hrozný kravál.
c) Půjč mi kilo.

b) Marodil dva měsíce.
d) Jeho jediným koníčkem je hudba.

7.

Označte řadu, kde výrazy pokračují od konkrétního k stále obecnějšímu významu:
a) pes – savec – jezevčík
b) básník – Neruda – umělec
c)kajak - loď – plavidlo
d) týdeník – Vlasta – časopis

8.

Označte větu se souslovím:
a) Probírali jsme ve škole skloňování podstatných jmen.
b) Nad zahradou se vznášel krásný pták.
c) Mladá děvčata tančila polku.
d) Auto se řítilo závratnou rychlostí.
Vyhledejte větu s podstatným jménem pomnožným:
a) V lese leželo mnoho dřeva.
b) Na dvoře byla hromada dříví.
c) Přiložila do kamen několik dřev.
d) Připravilo se sčítání obyvatelstva.

9.

10.

Označte větu, která je napsána v souladu se spisovnou normou:
a) Jen dvoum žákům se podařilo splnit všechny úkoly.
b) Karel jel s třema klukama na výlet.
c) Jarda měl společnou cestu do školy s dvěma kamarády.
d) Představení trvalo od dvou do čtyřech.

11.

Určete abstraktní podstatné jméno:
a) píle
b) pila

c) váha

Určete větu s hovorovým tvarem slovesa:
a) Do školy se přineseme svačinu.
c) Každý musí nésti svůj kříž.

b) Děkuju ti za pomoc.
d) Babička uměla péci chléb.

12.

13.
14.

Označte větu jednočlennou:
a) Venku padal sníh.
b) Stále se blýskalo.

d) vážka

c) Neřekl pravdu.

V jakém z následujících příkladů se jedná o tzv. vykání?
a) Tímto dospíváme k výsledku našeho dlouholetého bádání.
c) My, císař Josef II, oznamujeme,že…

d) Šli jsme do divadla.

b) Jak se máte, pane Nový?
d) Pojď se mnou dnes prosím do kina!

15.

Určete slovesnou třídu slovesa stát se.
a) slovesná třída I.
b) slovesná třída II.

c) slovesná třída III.

d) slovesná třída IV.

16.

Určete morfologické kategorie a vzor slovesného tvaru zpívejte.
a) 2.os.čísla množného, podmiňovací zp., rod činný, vid nedokonavý, třída V., vzor dělá.
b) 2.os. čísla množného, oznamovací zp., rod činný, vid dokonavý, třída V., vzor dělá
c) 2. os. čísla množného, rozkazovací zp.,rod činný, vid nedokonavý, třída V., vzor dělá
d) 2. os. čísla množného, rozkazovací zp.,rod činný, vid dokonavý, třída V., vzor dělá.

17.

Určete základní skladebnou dvojici v následující větě: Sněženky a bledule vykvétají jako první jarní květiny.
a) sněženky – vykvétají
b) bledule – vykvétají
c) sněženky a bledule – vykvétají
d) květiny – vykvétají

18.

Určete v následující větě přívlastek neshodný:
a) zatmění
b) Slunce

19.

Kolik pravopisných chyb obsahuje následující věta?
V Krkonoších se snížila vyditelnost na několik centimetrů, nejhorší situace panovala dnes dopoledne v okolí
Špindlerova mlýna, Velké Úpy a svatého Petra.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

20.

Kolik pravopisných chyb obsahuje následující věta?
Dodnes jsme nezapomněli jména hrdinů, kteří zahynuly při výbuchu parostroje, zřítili se s balónem,zmrzli při
Arktických výpravách nebo zhořeli v troskách prvních létajících strojů.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

21.

Označte slovo, které do skupiny z hlediska slovotvorby nepatří.
a) strojvůdce
b) rozpoložení
c) listonoš

22.

23.

Určete, která výpověď je bezchybná.
a) Řekl, že přijede, a že mi poradí.
c) Počkej tam dokud nepřijdu.
Které slovo je jednovýznamové?
a) oko
b) koruna

Zatmění Slunce je zajímavý přírodní jev.
c) zajímavý
d) jev

d) samorost

b) Ve městě, kde bydlím se staví nová továrna.
d) Jel tam proto, aby se s námi sešel.
c) list

d) topol

24.

Určete, které tvrzení o větě „Za Lucemburků dosáhlo České království veliké moci.“ je správné.
a) Slovo Lucemburků je napsáno chybně.
b) Ve větě je několikanásobný větný člen.
c) Věta má dva předměty.
d) Sloveso ve větě je vidu dokonavého.

25.

Určete, z kolika vět se skládá uvedené souvětí:
Prohlížíme-li si hvězdné nebe, nalezneme někdy hvězdy v tak značné blízkosti, že se ptáme,jsou-li jen náhodou
tak blízko sebe, nebo tvoří-li ve skutečnosti jedinou soustavu.
a) ze tří vět
b) ze čtyř vět
c) z pěti vět
d) z šesti vět

