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1. Rozcvička ☺ - vyber jednu správnou odpověď:
1. V následujících dvojicích jsou slova, která mají různý význam. V jedné dvojici
je však slovo, které nemá žádný smysl. O kterou dvojici jde?
(A) pyl – pil
(B) bydlo – bidlo
(C) vykat – vikat
(D) výt – vít

2. Které z následujících slov obsahuje předponu pod-?
(A) podívaná
(B) podélný
(C) podruhé
(D) podhůří

3. Které z následujících souvětí nejlépe vyjadřuje situaci, že Honza přišel do
jeskyně s úmyslem zabít draka?
(A) Honza vstoupil do jeskyně, protože zabil draka.
(B) Honza zabil draka a odvážně vstoupil do jeskyně.
(C) Honza vstoupil do jeskyně, až když zabil draka.
(D) Honza odvážně vstoupil do jeskyně, aby zabil draka.

4. Která z následujících vět obsahuje pouze ohebné slovní druhy?
(A) Přišel nám už dopis?
(B) Sám to nedokázal.
(C) Hned jsme ho poznali.
(D) Během noci začalo pršet.

5. Která z následujících vět je věta rozkazovací?
(A) Běžte dnes do kina.
(B) Už abyste přišli.
(C) Poručil nám přijít.
(D) Kdo tu vlastně dává rozkazy?

6. Která z následujících vět má podmět mužského rodu v jednotném čísle?
(A) Soudci zloděje odsoudili na doživotí.
(B) Mamince jako první blahopřál dědeček.
(C) Viděli jsme přijít jen jednoho muže.
(D) Kino hraje i v sobotu a v neděli.
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2. Práce s chybou – v následujícím textu najdi a podtrhni 6 pravopisných
chyb:
Pták kivi
Podivný nelétaví pták kivi žije na Novém Zélandu a je pro něj tak typický, že se stal jeho
symbolem. Aš do příchodu evropanů neměl na ostrovje žádné nepřátele, proto také
nepotřeboval létat, ale dnes se stává snadnou kořistí toulavých psů a koček, které na ostrov
Evropané zavlekly, takže zde patří ke kriticky ohroženým druhúm.

3. Práce s výchozím textem Pták kivi:
1. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
(A) První ptáky kivi přivezli na ostrov Evropané.
(B) Pták kivi není dobrý letec.
(C) Ptáci kivi byli odjakživa ve velkém nebezpečí.
(D) Pták kivi loví hlavně psy a kočky.

2. U slova symbolem (v textu podtrženo) urči mluvnické kategorie:
symbolem –

3. U slova nepotřeboval (v textu podtrženo) urči mluvnické kategorie:
nepotřeboval –

4. Urči slovní druhy u následujících slov:
ať

který

před

zpátky

jednička

první

5. Ke slovesu malovat napiš slovo příbuzné, aby bylo:
a. podstatným jménem
b. přídavným jménem

6. Urči základní skladební dvojici – vyber z nabízených možností:
V zimě budeme prázdniny trávit v Krkonoších.
a. budeme trávit
c. (my) budeme

b. v zimě budeme
d. (my) budeme trávit

7. Ve které větě se nachází sloveso ve 2. osobě čísla jednotného, způsobu
oznamovacího, času přítomného?
a. Nezpívej!
c. Šel bys se mnou nakoupit?

b. Budeme si hrát.
d. Zpíváš?

