Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Test z českého jazyka – 4 leté studium – dne 22. dubna 2013
evidenční kód:

hodnocení:

bodů

1. Diktát:

Oblíbený malíř

Pražská výstava díla národního umělce Josefa Lady byla jednou z nejvýznamnějších
kulturních akcí poslední doby. Připomněla, že děti i dospělí zůstávají

stálými

obdivovateli Ladových obrázků. K místu, kde se konala, proudily každou neděli
zástupy návštěvníků.
Lada kreslil rád už od dětství, ale denní povinnosti venkovského chlapce mu příliš
nedovolovaly věnovat se této zálibě. Přes všechny překážky se později přece stal
malířem.
Nejvíce námětů mu poskytovala rodná vesnička. Zobrazoval život a zvyky jejích
obyvatel, zvířata i pohádkové bytosti. Ladovi čerti, vodníci a víly nikdy nepatřili
k cizímu a tajemnému světu, nýbrž do české vsi.
Zamyslíme-li se nad Ladovým dílem, uvědomíme si, že zvláštní půvab jeho kreseb
spočívá v jejich pravdivosti a zdánlivé jednoduchosti.

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

6.

7.

Označte přejatý termín pro nauku o slovní zásobě:
a) syntax
b) lexikologie
c) morfologie

d) etymologie

Označte slovo složené:
a) rukopis
b) rybníkář

c) podivínský

d) sledovat

Zastaralé slovo je :
a) úl
b) dutina

c) brť

d) med

Z angličtiny pochází slovo:
a) žervé
b) outfit

c) atašé

d) moderato

Pouze slova přejatá jsou:
a) parfumerie,enter, dějezpyt
c) software, globalizace, marketing

b) brutto, andante, náčiní
d) lazebník, hokej, return

Jen od sloves jsou odvozeny názvy:
a) knihovna, spalovna, cvičiště
c) čištič, vrták, struhadlo

b) pračka, lepidlo, rašeliník
d) hnojiště, rybník, zpěvák

Označ řádek bez pravopisné chyby:
a) lněnný, kamenný, krkonošský
c) brandýský, hliněný, bylinný

b) koženný, jesenicský, rašelinný
d) francouzský, prusský, saský

8.

9.

Předponou s- nemůžeme tvořit sloveso od sloves:
a) pít, kreslit, malovat
c) nést, vézt, letět

b) jít, lézt, jet
d) klesnout, klonit, krčit

Označ správné tvary ohebných slov:
a) hrnek s dvěma ušima
c) hrnek s dvěma uchy

b) hrnek s dvěmi uchy
d) hrnek s dvěmi ušima

10.

Označte řádek, kde jsou podstatná jména v pořadí konkrétní, abstraktní, pomnožné.
a) opice, chvíle, lavice
b) sněhulák, hlína, narozeniny
c) déšť, spokojenost, zkouška
d) člověk, léto, dějiny

11.

Oba je číslovka:
a) základní

12.

13.

b) druhová

c) násobná

d) není to číslovka

Označte větu se správnými tvary slov:
a) Byl jsem ve skupině se čtyřma spolužákama.
c) Byl jsem ve skupině se čtyřma spolužáky.

b) Byl jsem ve skupině se čtyřmi spolužákama.
d) Byl jsem ve skupině se čtyřmi spolužáky.

Zájmeno vztažné není ve větě:
a) Kdo se moc ptá, moc se doví.
c) Komu se nelení, tomu se zelení.

b) Co oko nevidí, srdce nebolí.
d) Každý svého štěstí strůjcem.

14.

Ve které z vět nevyjadřuje zvratná podoba slovesa trpný rod?
a) Dnes se v divadle hraje Smetanova Prodaná nevěsta.
b) To se usmíváš na mě?
c) Ovoce se před použitím myje.
d) Zboží ze zahraničí se často dopravuje letadly.

15.

Ve které skupině jsou pouze příslovce času?
a) dobře, nepatrně, chybně, vesele
c) někdy, dnes, teď, brzy

b) proto, náhodou, schválně, proč
d) tady, loni, velmi, jindy

Ve které větě je pravopisná chyba?
a) Buď už konečně zticha!
c) Zpěváci si musejí dávat pozor nahlas.

b) Nahoře na půdě bylo příjemně teplo.
d) Shora bylo vidět daleko do údolí.

16.

17.

Která věta má stejný význam jako následující věta z kuchyňského receptu: Brokolici napolo uvaříme.
a) Brokolice už bude napolo uvařená.
b) Brokolice se právě vaří.
c) Brokolici za chvíli dovaříme
d) Brokolici napolo uvařte.

18.

Které souvětí je napsáno bezchybně?
a) Někdy se stalo, že do opuštěného domu zavítala parta výrostků.
b) Atmosféra v místnosti náhle zhoustla že by se dala krájet.
c) Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá.
d) Bylo jen otázkou času kdy se spustí hustý déšť.

19.

Určete počet vět v souvětí: Jak jsme vešli do lesa a blížili se k potoku, slyšeli jsme, jak pramínek zurčí.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

20.

Jak podmět, tak přísudek jsou vyjádřeny ve větě:
a) Ostrov navštívíme zítra.
c) Ten hrozný hlas neslyšel.

b) Zpráva se roznesla po celém okolí.
d) Rozkrájejte mrkev na malé kousky.

21.

Ve které větě je nevyjádřený podmět?
a) Popíjet na balkoně chlazené nápoje je mnohem příjemnější. b) V Austrálii je to jiné než u nás.
c) A co zajímavého najdeme v australském vnitrozemí?
d) Ve městě už nic není jako dřív.

22.

V které větě jsou kromě základních větných členů pouze přívlastky?
a) Oblast Pustého žleba a Horního můstku je uzavřena.
b) Předchůdce člověka žil převážně v jeskyních.
c) Před nádražím pobíhaly davy lidí.
d) Čekárna u lékaře byla plná k prasknutí.

23.

Označ ustálený obrat, který vyjadřuje houževnatou snahu o zvládnutí nepříjemné situace.
a) držet jazyk za zuby b) držet se zuby nehty
c) mít něco na zub
d) procedit mezi zuby

24.

Určete platnost citoslovce jako větného členu ve větě: Žába žbluňk do kaluže.
a) přísudek
b) příslovečné určení
c) přívlastek
d) doplněk

25.

Jak se nazývá vrstva českého jazyka, v které užíváme tyto výrazy: písemka, náklaďák, píšu, koukni se.
a) obecná čeština
b) hovorová čeština
c) slang
d) argot

