
Český jazyk 6 

10.zadání 

Písemně do sešitu – nadpis Otázky a úkoly – práce s textem. Odpovídej na otázky podle zadání. 

1.Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? Vyber pouze jednu možnost. 

 A) Velmi jsem mu vyčítal jeho povýšené chování. B) Jako obvykle odmítal udělat výmyk na hrazdě.  

C) Vývar z jitrocele se používá například k omývání lišejů. D) Ze všech hříbat si nejvíce oblíbyl kobylku 

s bílou lysinkou.  

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3  

Je známo, že pan Šatra 

 pro krejcar nezná bratra  

– a včera kvůli korunce 

 prý skočil hlavou do hrnce 

 ze čtrnáctého patra. 

 

 A když mu soused na to řek:  

„Člověče, vy jste vadný 

 – to nemáte strach o mozek?“  

On pravil: „Nemám žádný.“  

2. Která z následujících možností nejlépe vystihuje vlastnost pana Šatry popisovanou v první sloce 

výchozího textu? A) lakota B) odvaha C) nepřátelství D) neopatrnost  

3. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu ano(A), nebo ne 

(N):  

3.1 Text je hádanka. 

 3.2 Každý verš začíná jednoslabičným slovem.  

3.3 V textu se vyskytuje podstatné jméno v 5. pádě.  

3.4 V obou slokách se rýmuje první verš s druhým veršem.  

4. Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých možnostech (4.1−4.4) sloveso (A–F), které 

se v daném ustáleném slovním spojení běžně užívá: (Každou možnost z nabídky A–F můžete 

přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zůstanou a nebudou použity.)  

4.1 *****, co tě nepálí. 4.2 ***** času jako husa klasu.  

4.3 Darovanému koni na zuby *****. 4.4 Chytrému napověz, hloupého *****.  

A) trkni B) trhej C) dodej D) dočkej E) nehas F) nehleď 

 



VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6 

Při pravidelné rodinné poradě jsme se usnesli, že v neděli pojedeme na pouť. My děti jsme 

samozdřejmě museli rodičům slíbit, že se na pouťových atrakcích budeme chovat obezřetně. Po 

sytém nedělním obědě jsme všichni vyrazili vstříc novým zážitkům. Cesta ubíhala rychle, za chvíly 

jsme byli na místě. Okamžitě jsme se nechali strhnout výrem zábavy. Mladší bratr zamířil ke kolotoči, 

já jsem se chtěl svézt na horské dráze. Při návštěvě strašidelného zámku, ve kterém nás děsili 

vlkodlaci a upíři, my běhal mráz po zádech. Ze všech koutů se totiž ozívalo hrozivé psí vytí. Domů 

jsme přijeli až za tmy, neboť jsme se dostali do dopravní zácpy.  

5. Napište pravopisně správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou 

chybou. 

6. Vypište z výchozího textu několikanásobný podmět. 

7.Dále můžeš procvičovat na www.skolasnadhledem.cz, www.onlinecviceni.cz, na naší známé 

Voršile – 6.ročník 

 

Kontrolní otázky – písemně do sešitu: 

1/Jak se jmenoval pán ve výchozím textu pro úkol 2 a 3? 

2/Co znamená Dočkej času jako husa klasu?  

3/O jaký stupeň přídavného jména se jedná ve spojení MLADŠÍ BRATR / výchozí text k úloze 5-6/? 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

