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Test z českého jazyka – 4 leté studium – dne 24. dubna 2012
evidenční kód:

hodnocení:

bodů

1. Diktát:
Karlovy úspěchy

24.4.2012

Pro tyhle honičky jsme nezměnili Karlovu karosérii. Stačilo, aby se objevil na silnici, a už se ho někdo snažil
setřást. Na ostatní vozy působil jako zchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinné kočáry,
aby ho předhonily. Dokonce i blahobytní vousáči byli uchváceni neodbytnou závodní ctižádostí, když spatřili
před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit, že v tomto směšném tvoru bije veliké srdce
závodního motoru! Lenz tvrdil, že prý Karel působí významně na výchovu řidičů. Učí lidi úctě před tvůrčím
úsilím, jež je obvykle skromně skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz, který rovněž tvrdil, že je posledním
z vymřelých romantiků, a také prohlašoval, že by Karla nikdy neprodal. Milovali jsme Karlovy schopnosti,
milovali jsme společnou činnost na vylepšení jeho výkonu, milovali jsme tento prudce tepající, ale zatím
bezstarostný život.

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

4.
5.
6.
7.
8.

Mluvnice se odborně nazývá:
a) etymologie
b) syntax

c)gramatika

d) lexikologie

Určete, do které skupiny jazyků patří čeština:
a) do semitohamitské
b) do indoevropské

c) do kavkazské

d) do ugrofinské

Čeština
a) používá jako písma azbuku
c) má pohyblivý slovní přízvuk

b) má pět krátkých a pět dlouhých samohlásek
d) patří k jazykům jihoslovanským

Slova jako slepák, kajzr, exnul jsou jazykové prostředky
a) hovorové
b) spisovné
c) slangové

d) argotické

Najděte slovo neohebné:
a) vynikající
b) zvědavost

c) na

d) pátrat

Označte slovo složené:
a) vyprávět
b) pracovitost

c) bezstarostný

d) dějepis

Určete, která věta je pravopisně správná:
a) V lese rostli kozáci.
b) V lese rostly kozáci.

c) V lese rostli kozáky..

d) V lese rostli Kozáci.

Označte správné tvary:
a) K uším hrnců připevnila visačky.
c) Nesl ho celou cestu na ramenách.

b) Má klapky na očích.
d) Kůň hrabal všemi čtyřmi nohami.

9.

Označte řadu, kde výrazy následují od konkrétního k stále obecnějšímu významu:
a) herečka – umělec – Jiřina Bohdalová
b) stokoruna – bankovka - platidlo
c) kultura – divadelní hra – Hamlet
d) letní oblečení - tričko – oděv

10.

Označte větu se souslovím:
a) Dnes byl ale krásný den!
c) Ve škole učí hezký angličtinář.

b) Mladí i staří , všichni tancovali.
d) V chemii se konal pokus s kyselinou sírovou.

Synonymum ke slovu skvělý zní:
a) hrozný
b) nejskvělejší

c) báječný

d) slušný

Slovo Čedok je
a) zkratka

c) cizí slovo

d) slovo zkratkové

Zcela nová slova nazýváme:
a) archaismy
b) poetismy

c) vulgarismy

d) neologismy

2. pád množného čísla slova obyvatel zní:
a) obyvatel
b) obyvatelek

c) obyvatelí

d) obyvatele

11.
12.
13.
14.

b) odvozenina

15.
16.

Který z uvedených příkladů je nesprávný?
a) Dny ubíhaly.
b) Dnové ubíhaly.

c) Dni ubíhaly.

d) Dnové ubíhali.

Označte větu jednočlennou:
a) Padal hustý déšť.
b) Pršelo.

c) Nevzal si deštník

d) Všichni jsme zmokli.

17.

Určete morfologické kategorie a vzor slovesa netloustněte:
a) 2.os. čísla množného, podmiňovací zp.,rod činný, vid nedokonavý, třída 2., vzor tiskne
b) 2.os. čísla množného, rozkazovací zp., rod činný, vid dokonavý, třída 2., vzor tiskne
c) 2.os. čísla množného, rozkazovací zp., rod činný, vid nedokonavý, třída 2., vzor tiskne
d) 2.os. čísla množného, oznamovací zp., rod činný, vid nedokonavý, třída 2., vzor tiskne

18.

Určete základní skladebnou dvojici ve větě:
aq) psi – jsou
b) kočky - jsou

19.

Určete v následující větě přívlastek neshodný:
a) výlet
b) na Slovensko

20.

Kolik pravopisných chyb obsahuje následující věta? Hoch patřil do skupiny dětí u dvora Španělského
krále, které si hráli s panovníkovými dětmi, a denně jim dělaly společnost.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

21.

Kolik vět obsahuje následující souvětí?
A vidím ho podruhé za okolností poněkud jiných, v lednu 1943,
kdy má Halas znovu potíže s gestapem a musí na dva tři týdny, než zájem německé zvědavosti zase trochu
poleví, zmizet někde v neznámu.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

22.

Označte slovo, které z hlediska slovotvorby do skupiny nepatří.
a) dějepis
b) černozem
c) svítiplyn

Psi a kočky jsou nejčastějšími domácími mazlíčky.
c) psi – jsou mazlíčky
d) psi a kočky – jsou mazlíčky
Výlet na Slovensko se nám moc líbil.
c) nám
d) líbil se

d) navštívenka

23.

Určete, která výpověď je podle pravopisu bezchybná:
a) Řekla, že ho má ráda, a že ho neopustí.
b) Říkám ti to důrazně, abys to vždy věděl.
c) Přátelé, kteří mi zbyli jsou bezvadní.
d) Dům, který měli rádi byl prodán jinému.

24.

Slova protikladného významu můžeme označit jako:
a) homonyma
b) synonyma
c) antonyma

d) vulgarismy

Určete, který útvar patří do spisovné češtiny:
a) obecná čeština
b) hovorová čeština

d) slang

25.

c) nářečí

