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1. Najděte chyby v textu, přepište text správně 

Viclechly sme správy z rádia. Bil to krásný vílet. Obylí skladujeme f sípkách. Pražský 

hrat bíval sýdlem králů. Nejvyší horou krkonoš je sněška. Neplítvej zbytečně slovi. Na 

talíři leželi umité švestky. Strýc postavyl noví včelý úl. Ukaž sousedovy otcovi králíky. 

Husyté pokaždé zvítězyly, protoze mněli fzdycky pravdu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Sousloví- doplňte chybějící část sousloví 

______________ průkaz, ____________________ obvod, ___________________ 

mák, ______________ jméno, ____________________ tlak, 

rak___________________, podzemnice ______________, tetřev ________________, 

kočka________________ 
 

3. Pokus se sousloví vyjádřit jedním slovem 

osobní vlak ______________________ asfaltová silnice ______________________ 

hráč na klavír _____________________tryskové letadlo ______________________ 

spací pytel _______________________dětský pokoj_________________________ 

základní škola____________________ fotografický snímek ____________________ 

nákladní auto ___________________   obchodní dům ________________________  

 

4. Vysvětlete význam obrazných vyjádření a rčení 

Číst myšlenky _____________________________________________________ 

Hlava na hlavě _____________________________________________________ 

Hodit flintu do žita __________________________________________________ 

Malovat čerta na zeď ________________________________________________ 

Dostat se do úzkých _________________________________________________ 

Nosit dříví do lesa ___________________________________________________ 

Vyváznout se zdravou kůží ____________________________________________ 

 

5. Doplňte co nejvíce významů těchto slov 

Ručička _______________________________________________ 

Hvězda _______________________________________________ 

Jméno a příjmení:  .……………………………………………….. Třída: VII. 

Předmět: Český jazyk 



Noha ________________________________________________ 

Hlava ________________________________________________ 

Ucho ________________________________________________ 

Koruna ______________________________________________ 

Zub _________________________________________________ 

 

 

6. Slova cizího původu nahraďte českými synonymy/ slovy podobného významu/ 

Bojler ________________________________ 

Trikot ________________________________ 

Mutace ______________________________ 

Tyran ___________________________________ 

Krém ___________________________________ 

Pyré ____________________________________ 

Inspekce _________________________________  

7. Vytvořte antonyma/ slova opačného významu/ k zadaným slovům 

Den ________________ Těžký ________________ 

Starý   ________________  Mokro ________________ 

Porážka ______________ Trpaslík ________________ 

Sestavit _______________    Ostrý __________________ 

Východ________________  Vesele _________________ 

 

8. Doplňte předložku se jménem nebo příslovečnou spřežku 

Brzy (na)to ___________ se odstěhovala. (Na)rozdíl ____________ od něj to umím. 

(Na)večer ____________ začalo pršet. Král se mu (za)to_________ odměnil. Došel 

(na)konec mola. _______________ Dej to spíže úplně (na)horu __________. (Za)tím 

_____________ nám uvařila čaj.  (Na)konec ______________to dobře dopadlo. Koupila 

si plavky (v)celku. (O)pravdu __________ to neudělal. 

9. Doplňte ě/ ně 

Oba ministři se setkali soukrom___. Jeho hlas zněl hluboce a tajem____. Zelenina 

byla jem___ nakrájena na nudličky. Mnoho činností děláme zcela nevědom___. Je to 

dojem____ a lidsky napsaný příběh. Žádost musí být podána písem___. Tento dům je 

zřejm___ určen na prodej. O úspěch filmu se význam___ zasloužil představitel hlavní 

role. Tato rostlina má tem___ zelené listy. V této situaci ses zachovala velmi 

rozum___. Aromatická koření je třeba používat střídm___. Místnost je účelně, ale 

příjem___ zařízená. Naše laboratoř byla skrom___ vybavená. Samozřejm___, že ti 

pomůžeme. Letadlo strm___ stoupalo do výšky. Včera večer jsme se ohrom___ bavili. 

10. Stupňujte příslovce 

Povězte to co / stručně – 3/ ____________. Tyto druhy dříve žily / jižně-2/_________. 

Mnoho lidí cestuje / rád-2/ _________ autem. Snažil se zvednout nohy co / vysoko-

3/___________. Povodně postihly / nízko- 2/ _____________ položená území. 

Tentokrát jsme dopadli / špatně- 2/ _____________ než minule. Petr doskočil 

/daleko-3/ ___________ ze všech. 


