Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Český jazyk a literatura

přípravný kurz č. 3 šk. rok 2020/21
(pravopis, tvarosloví, skladba)

1.

Na každém řádku škrtněte jedno slovo, které je napsáno s pravopisnou chybou.
a) míchat – mlít – naříkat – pít – podívat se – posipat – sbírat – svinout – vidět – zívat
b) dobývat - nakynout - nazývat se- nýtovat - polykat - uslyšet – vyprávět – zapýskat
c) bílek – bylina – netopýr - pliš – plyn – sirky – syrečky – upír – víra – výraz
d) neomylný - obyčejný – pravidelný – přepychový – silonový – špynavý - tyranský

2.

Doplňte na vynechaná místa předponu s-/z-/vz- a předložku s/z.
Dan zbledl, sfoukni svíčku, kůň se vzpíná, strávila den s přáteli, zpestříme si život,
smotal provaz, sháním lyže, zákon se zpřísnil, stáhni rolety!, zpráva vzbudila
pozornost, spočítej peníze, táta ztloustl, zkus to říct zpaměti, skočil z můstku, zklamal
mě, vznesla dotaz, máslo zlevnilo, slíznete smetanu, scedíš nudle?, vzkřísili skomírající
festival, sleví z vysokých nároků, způsobila nehodu, zhlédli výstavu, skončil s
kouřením, tady zpomal!

3.

Zvýrazni / podtrhni správnou variantu písmen.
a) Chová se velmi nesm(ě/ně)le a skrom(ě/ně).
b) Ani si na m(ě/ně) nevzpom(ě/ně)l!
c) M(ě/ně) zlepšilo spánek až pořádné zatem(ě/ně)ní ložnice.
d) Naše dom(ě/ně)nka o tam(ě/ně)jší situaci byla mylná.
e) Připom(ě/ně)li mi neuhrazení m(ě/ně)síční splátky.
f) Mrzí m(ě/ně, že o m(ě/ně) zám(ě/ně)rně lže.
g) M(ě/ně) jsi také rozum(ě/ně)l?
h) Soukrom(ě/ně) jsme si promluvili o očekávaných zm(ě/ně)nách.
i) Zřejm(ě/ně) se mnou nejednal upřím(ě/ně).

4.

Utvořte zadané tvary přídavných a podstatných jmen.
a) dlouhá cesta (3.p.č.j.) dlouhé cestě
b) Menzelův film (4.p.č.mn.) Menzelovy filmy
c) slabý soupeř (1.p.č.mn.) slabí soupeři
d) vosí žihadlo (7.p.č.mn.) vosími žihadly
e) půlroční předplatné (2.p.č.j.) půlročního předplatného
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f) spolužaččino chování (7.p.č.j.) spolužaččiným chováním
g) tichý člověk (6.p.č.mn.) o tichých lidech

5.

Ve slovních spojeních potrhněte / označte barevně číslovky a určete jejich
mluvnické kategorie.
a) snědla dvě jablka 4.p.,č.mn.,r.stř.
b) město s miliony obyvatel 7.p.,č.mn.,r.m.neživ.
c) stal se vícenásobným šampionem 7.p.,č.j.,r.m.živ.
d) snil o prvním místě 6.p.,č.j.,r.stř.
e) dezert s trojí čokoládou 7.p.,č.j.,r.ž.
f) jedni z mála 1.p.,č.mn.,r.m.živ.; 2.p.,č.j.r.stř.

6.

Z následujících vět vypište slovně číslovky, které jsou vyjádřeny číslicí.
a) Eva oslavila 42. narozeniny.
čtyřicáté druhé / dvaačtyřicáté
b) Říkám ti to mezi 4 očima.
čtyřma
c) Zakázku musíte dokončit do 25 dnů.
dvaceti pěti / pětadvaceti
d) Jeho dluh dosáhl 6 834 korun.
šest(i) tisíc osm(i) set třiceti čtyř/čtyřech
e) Sbal si aspoň 2 kraťasy a 5 triček.
dvoje, pět

7.

Rozhodněte, která z následujících výpovědí obsahuje chybu.
a) Nechtěla byste se k nám připojit?
b) Rádi bychom se festivalu také zúčastnili.
c) Ne abys zapomněl na babiččiny narozeniny!
d) Kdy bych tě znal dřív, mohlo být všechno jinak …

8.

Do následujících vět doplňte podle kontextu 2. nebo 3. stupeň příslovcí
v závorkách. Pokud stupňování není možné, doplňte do věty příslovce beze změny.
a) Přijď dnes prosím z práce dřív/dříve (brzo) než obvykle.
b) Roman hraje nejlépe/nejlíp (dobře) z celého týmu.
c) Petr je z nás tří nejvýše/nejvýš (vysoce) postaveným mužem ve firmě.
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d) Zastavím se tam zítra (zítra), než půjdu do školy.
e) K rozhledně to bylo dál/dále (daleko), než jsme čekali.
f) Osada leží v nejřidčeji (řídce) osídlené oblasti celé země.

9.

Doplňte do vět správný tvar přejatých podstatných jmen v závorkách.
a) Proces probíhá ve třech stadiích (stadium).
b) Zadejte klíčová slova do Googlu (Google).
c) Fotbalistu Messiho (Messi) trápí svalové zranění.
d) S těmito tématy (téma) se budeme setkávat častěji.
e) Hřebejkův film se bohužel nevyhnul schematismu (schematismus).
f) Vrátil jsi už Andree/Andrei/Andreji (Andrea) tu knížku?
g) Babička onemocněla diabetem (diabetes).
h) Loni jsem hodně cestoval – navštívil jsem New York (New York) i Ottawu
(Ottawa).

10. Za každou větu do závorek dopište, zda je jednočlenná (J), nebo dvoučlenná (D).
a) Anetě se vůbec nelíbilo jeho chování. D
b) Už víc než týden silně mrzne. J
c) Od rána ji škrábe v krku. J
d) Někdo by měl ty dveře opravit! D
e) Je na nich vidět vyčerpání. D
f) Požádala o výpis z rejstříků trestů. D (ona)
g) Z Pavlova posledního telefonátu je mi vážně smutno. J
h) Dnes v noci foukal příšerný vítr. D
i) Zdálo se mi o tobě. J

