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1. Ve větách podtrhněte přístavky 

Mount Everest, nejvyšší hora světa, měří 8847 m. Vyhledej na mapě Grónsko, největší ostrov 

světa. Andorra, malá země ležící v Pyrenejích, má vzhledem ke své poloze chladné podnebí. 

Mnoho uměleckých skvostů najdete ve Vatikánu, nejmenším státě Evropy. V Číně, 

nejlidnatějším státě světa, žije daleko víc než miliarda lidí. Ve kterém státě leží Kaspické 

moře, největší jezero na světě? Amazonka, nejdelší řeka světa, měří 7025 km. Víš, že jeskyně 

Jean Bernard, nejhlubší jeskyně na světě, leží ve Francii? Jan Jakub Ryba, autor oblíbené 

České mše vánoční, byl učitelem v Rožmitále. Jedno z nejmalebnějších pohoří, Hrubý Jeseník, 

leží na severovýchodě Moravy. 

2. 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.  

3. Uvedené věty převeďte do množného čísla 

(Mělnický vinař) měli letos výbornou úrodu. K našim prosbám nezůstali (hluchý). Poslední 

přípravný zápas (ruský hokejista) vyhráli. Soutěže se zúčastnili i (dobříšský žák). Dva (městský 

strážník) zabránili krádeži auta. (Francouzský fotbalista) postoupli do čtvrtfinále. (Brandýský 

zastupitel) vyhlášku nakonec schválili. (Kroměřížský zahradník) se starají o nádherné zahrady. 

Znáte naše (velký básník)? Na trávě pobíhali (hebký králíček). 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: VIII. 

Předmět: Český jazyk 
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4. Vysvětli význam těchto slov cizího původu- idea, semifinále, alibi, tabu, hospitace, 

hospitalizace, faktura, fraktura, infekce, archeologie 
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5. Velká písmena – přepište správně: Na běžkaře čekala trasa z deštného do rokytnice 

v orlických horách. V létě jsem byl na táboře v novém městě na moravě. Vyrazili jsme na 

staroměstské náměstí. Sportovní areál se nachází v ulici generála píky. Ve směru ze 

smetanova nábřeží k národnímu divadlu je silnice uzavřena. Hráli s hráči z pyrenejského 

poloostrova. Navštívili jsme jižní moravu a jižní čechy. Bydlí na zlínsku. Nevíte, kde je ulice u 

lesa? Ve spojených státech amerických proběhly volby.  
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