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

Předmět: Český jazyk 

1. Najdi chyby v textu a přepiš text správně 

Iglů je přístřeší domorodých obyvatel arktidy. Jeho konstrukce je velmy jednoduchá, 

přičemž kupolovytý strop nepotřebuje žádné podpěry.  Sněhová iglů byla kdysy 

používána jako dočasné ůkryty při loveckých výpravách. Kanadští Inuité někdy v iglů 

přežívaly celou zimu. K trvalému bydlení se ofšem dnes již nehodí. Ke stavbě iglů bylo 

zapotřebí značné šikovnosti a dúvtipu. Inuité visekávaly se sněhu velké bloky a ty 

skládaly na sebe. Uprostřed iglů bívala lampa k vaření a svícení, ale také k ohřátí 

vzduchu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? Větu, ve které je chyba, podtrhni. 

A) Žil ve skromě zařízeném obydlí v úzkém sepětí s přírodou. B) Denně na nás působí 

nesmírné množství smyslových vjemů. C) O ztemnělém domě mezi lidmi kolovaly jen 

stěží uvěřitelné zvěsti. D) Uprchlí vězni zmizeli ve změti spletitých uliček starobylého 

města. E) Vajíčka jsme osmažili na nerezové pánvi. F) Ve staré zámecké zahradě se 

volně procházeli pávi. G) Opravna obuvi musela projít celkovou rekonstrukcí. H) 

Divoce žijící lvi lze spatřit už pouze na jednom kontinentu. 

3.  Přiřaďte k jednotlivým větám (3.1-3.3) slovo (A–E), které nejlépe vystihuje 

význam slova hlava v příslušné větě: (Každou možnost z nabídky A–E můžete 

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

3.1 Spotřeba piva na hlavu stoupla loni o pětinu. ________ 3.2 Jeho neopatrnost 

v souboji ho nakonec stála hlavu. ________ 3.3 Za hlavu zločinecké skupiny byl 

označen můj nenápadný soused. ________ 

A) život B) osoba C) vůdce D) paměť E) umíněnost 

4. Tvarosloví – slovesa – ve větách podtrhněte přechodníky : Mikeš vzal půl prstenu 

a rozžehnav se s babičkou, šel do zámku. Jedenkráte přišla do velkého lesa, a bloudíc drahný 

čas po něm, našla chaloupku, do níž vešla. Ten, nenechav se dlouho pobízet, vypověděl 

službu a šel. V domě jim vešla vstříc obstaralá hospodyně, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. On 

ale pospíchal, nemaje stání, a švagra k odchodu pobízel. 

 5. Tvarosloví – příslovce - použij ve větách/spojení předložky se jménem x příslovečné 

spřežky/ 



v celku-vcelku  

o pravdu – opravdu   

o tom – potom 

na to – nato 

do kola – dokola 

6. Tvarosloví – příslovce- pracuj s výchozím textem k úloze 

 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 

Elinor Dashwoodová uměla působivě poradit, byla nadána bystrým rozumem a chladnou rozvahou, 

a proto se mohla stát matčinou rádkyní ve svých pouhých devatenácti letech.  

Často ku prospěchu všech zabrzdila paní Dashwoodovou v dychtivém rozletu, když by se byla dala 

strhnout k nějaké nerozvážnosti. Elinor měla vřelé srdce a milou citově, bohatou povahu, jenomže se 

uměla ovládat, což se její matka dodnes nenaučila a jedna z jejích sester naučit rázně odmítala. 

 (J. Austenová, Rozum a cit, upraveno)  

Vypište z druhého odstavce výchozího textu všechna příslovce: 

___________________________________________________________________________  

7. Skladba- rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno pravopisně  

správně ano (A), nebo ne (N) 

7.1 Sousedovy kozy lehce překonaly plot, který byl ledabyle sbitý ze ztrouchnivělých latěk.  

ano-ne 

7.2 Letošní povodně způsobily rozsáhlé záplavy v chráněnné krajinné oblasti, blízko ležící 

Sušice však nápory vody vydržela.   ano- ne 

7.3 Známý novinář zveřejnil zprávu, že se ve skalních rozsedlinách v severních Čechách 

smrtelně zranili tři rakouští turisté.  ano- ne 

 7.4 Z deníkových záznamů jednoho rodinného příslušníka jsme vyčetli, že se stal klíčovým 

svědkem výjimečného soudního procesu s vyzvědači. ano-ne 

8. Skladba - souvětí, ve kterém je chyba v interpunkci, podtrhni 

A) Všichni diváci, již byli na svých místech, přestože koncert měl začít až za hodinu, jak stálo 

v programu. B) Všímejte si varovných nápisů, které jsou viditelně rozmístěny po celé budově, 

jinak hrozí nebezpečí úrazu. C) Kdykoli budete děti potřebovat pomoct s vypracováním 

domácího úkolu z matematiky, jsem tu pro vás. D) Na nově postaveném hřišti, které se 

zalilo prvními slunečními paprsky, skotačily celé odpoledne neposedné děti. E) Usedli jsme 

na kmen poraženého stromu, abychom si odpočinuli. F) Protože jsme byli unaveni odpočívali 

jsme ve stínu mohutné lípy. G) Nemusíš se ani trochu bát, vždyť jsme tady všichni s tebou. H) 

Hned se smála hned plakala. 

 


