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PÁR OTÁZEK Z ČESKÉHO JAZYKA PRO DEVÁŤÁKY 

 

1. Ve které větě nejsou chyby? 

a) Odjeli jsme z náměstí Republiky a vydali jsme se do restaurace v ulici Pod třemi akáty. 

b) Odjeli jsme z Náměstí Republiky a vydali jsme se do Restaurace v ulici Pod třemi akáty. 

c) Odjeli jsme z náměstí Republiky a vydali jsme se do restaurace v ulici Pod Třemi akáty. 

d) Odjeli jsme z Náměstí Republiky a vydali jsme se do restaurace v ulici Pod Třemi Akáty. 

 

 

2. Která věta je napsaná bez chyb? 

a) Film jsem shlédl skoro celý, cítil jsem se pak osaměle. 

b) Co se ti na mě nelíbí, vždyť jsem nic nezapomněl. 

c) Vzkázal jsem po Petrovi, aby Karlovy rodiče přišli pro cennou trofej. 

d) Zápasy mezi Francouzi a Španěly sledovaly tisíce diváků. 

 

 

3. Doplňte správné tvary: 

 

a) Před (oba) ____________       ____________________________________ (nové domy) je chodník. 

b) Chlapec klátil při chůzi (své) ____________      _______________________________ (dlouhé ruce). 

c) Taška se (dvě) ______________      __________________________________ (malé ucho-množ. č.) 

 

 

 

4. Řeč nepřímou změňte na řeč přímou: Maminka volala na děti, aby šly k ní. 

 

________________________________________________________________________________ 
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5. K uvedeným výrazům napište správné číslo obrazného pojmenování: 

 

a) … šeříky tiše šeptají …                              __________                             1. hyperbola                    

b) … musím ti to stokrát říkat …                  __________                             2. metafora 

c) … holoubku milý, havrane škaredý …     __________                             3. personifikace 

d) … na růži se leskly perly rosy …               __________                             4. kontrast 

 

6. Výchozí text: 

 

     Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál  

mi dobrého jitra, pravil, že mladí ležáci, staří žebráci, a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechval  

dne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čert nemúže, nastrčí bábu. 

     Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice přísloví 

pochopil, že přijela teta Kateřina. Nemohu říci, že bych tím byl býval nadšen. 

     Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat ještě téhož dne dopoledne. Teta Kateřina vyvolala 

trapný výstup, když si ztěžovala dědečkovi, že ji Saturnin nepozdravil, a Milouše dokonce urazil. 

Saturnin jí slušným způsobem otporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit a milostivou 

paní že pozdravil. Dokonce si vzpomínal i na druh pozdravu. Řekl jí: „Má úcta.“ Teta křičela, že je  

to drzá lež, Saturnin že rafinovaně překrucuje situaci a že ona není padlá na hlavu. Že prý se, když  

ji viděl, ušklíbl a řekl: „No maucta.“ Tomu ona neříká pozdrav.   

                                                                                                                                     (Zdeněk Jirotka, Saturnin) 

 

6. 1.  

Z textu jednoznačně vyplývá, že :                                                                     A (ano), nebo N (ne) 

6. 1. 1. … v domě se sešlo šest osob                                                                       __________ 

6. 1. 2. … se Saturnin neumí chovat zdvořile                                                        __________ 

6. 1. 3. … si teta Kateřina libovala v příslovích                                                      __________ 

6. 1. 4. … vypravěč je příjezdem tety Kateřiny potěšen                                      __________ 

 

 

6. 2. 

Najdi 2 synonyma ke slovu diskrétní z prvního řádku textu (v textu je slovo podtrženo): 

 

________________________________________________________________________________                                                                                                 
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6. 3. 

Ve výchozím textu se schovaly tři gramatické chyby. Najděte slova s chybou a napište je ve správném 

tvaru (na jejich pořadí nezáleží). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Přihlášku ke studiu můžete podat zde.  

https://www.gym-karvina.cz/info_dle_msmt.html?ida=4&ido=298

