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1. Doplňte čárky u několikanásobných větných členů ve větě jednoduché. 

Bylo slyšet zpěv kosů drozdů ba i švitoření vlaštovek. Jízda na koni v něm budila vzrušení a 

radost ale také strach. Cesta vedla kolem osamělé borovice ke třem smrkům a ke staré 

chalupě. Takové romantické a tudíž příjemné zakončení dne jsme ani nečekali. Velké 

kočkovité šelmy nalezneme jednak v tropickém pralese jednak v otevřené stepi. Budovatelé 

hradiště dokázali využívat nejen vodních toků nýbrž i vyvýšenin mezi nimi. Na hory si neber 

kufr ale baťoh. Neumím hrát ani hokej ani kopanou. Ve čtvrtfinále se Česká republika střetne 

buď s Itálií nebo s Německem. V Švýcarsku mluví nejen italsky a rétorománsky nýbrž i 

francouzsky a německy.  

2. Doplň čárky v souvětí podřadném a urči druhy vedlejších vět.  

Poslali ji do lázní aby se doléčila. 

Od té doby co jsme se přestěhovali jsem ho už neviděla. 

Líbí se mi způsob jakým to vysvětluješ. 

Šel ke zkoušce i když si nebyl jistý. 

Protože byli unaveni odpočinuli si ve stínu smrků. 

Kolikrát vsadil tolikrát prohrál. 

Udělal  jsem to  přesně tak jak jsi mi poradil. 

Abyste to uměli správně sestavit musíte si pozorně přečíst návod. 

Mají zlost protože nic nenašli. 

Adam je že by mohl skály lámat. 

3. Velká písmena – přepište správně. 

První jezuité se na jihoamerické pevnině objevili v 16. století. Počátek první světové války je 

spojený s atentátem na rakouského následníka trůnu. Východní hranici regionu tvoří bílé 

karpaty, které směrem k severu přecházejí v javorníky a moravskoslezské beskydy. Nejvíce 

klíšťat je nyní v povltaví, posázaví, kolem českých budějovic a na křivoklátsku. Hudební 

festival pražské jaro zahajuje smetanův cyklus má vlast. Na konci ledna si připomínáme 

mezinárodní den obětí holocaustu. Sestra studuje na arcibiskupském gymnáziu kroměříž. 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: IX. 

Předmět: Český jazyk 



Rád bych navštívil jižní francii. Pojede do mariánských lázní. Na konci třicetileté války odvezla 

švédská vojska z čech vzácné umělecké poklady. 
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4. Pravopis/ mix jevů/ - doplňte. 

vyjmenovaná slova – sl__b__l m__ kolo, hm__zožravci a b__ložravci, ve v__tězné b__tvě, už 

bylo s__chravo, je s__lný jako b__k, dvojjaz__čné náp__sy, p__stole je nab__tá ostrým 

náboji, zas__pala ho v__čitkami, v ob__tné m__stnosti, s__pká hl__na s p__skem 

skupiny mě/ mně - nebe potem___lo, zaslouží si odm___nu, nerozum___jší přístup, 

tam___jší příroda, tém___ř se neznáme, zm___nil si jméno, vypadá skrom___, odpovídali 

anonym___, stále m___ní názory, vaše m___stská část 

u-ú-ů  - manik___ra a pedik___ra, z___rodnili p___du, tisková agent___ra, k___rka chleba, 

___bytek vody, mořské med___zy, m___ra je noční motýl, protivné holubí vrk___, do 

r___žových keř___, narýsujte ___sečku 

koncovky jmen  

přijď s přátel___, dala to Vojtov___, bíl___  kůň, zavolejte taky Tondov___ a Vaškov___, 

sbíral drahokam___, přinesli mís___ s vepřov___m___ řízky, potkali se na hráz___, začalo 

bab___ léto, potkali jsme starostov___ ps___, oba Honzov___ bratři, v počáteční fáz___, 

hodinky s fosforov___m___ ručičkam___, klika z mosaz___, jede z Břeclav____ do 

Bratislav____, v protilehl___ch roz____ch, rockov___ zpěváci, s opravdov___m____ 

přátel____ 

 

 

 

 


