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OPAKOVÁNÍ Z JAZYKA ČESKÉHO (6)                             

Jméno/Třída:

Test ČJL-DK 004

                                                            

Ukázka č. 1: B. Němcová: Babička

Sednička byla zřízena dle babiččiny chuti. U velikých kamen byla lavice, podél zdi babiččino lože, 
hned u kamen za ložem malovaná truhla a při zdi lože Barunčino, která spávala s babičkou. Uprostřed 
stál lipový stůl s trnožemi a nad ním visela od stropu dolů holubička, na podobenství Svatého ducha. 
V koutku u okna stál kolovrátek, přeslice s naditým kuželem, v kuželi zastrčené vřetánko: na hřebu 
bylo motovidlo. Na zdi viselo několik obrázků svatých, nad babiččiným ložem krucifix, okrášlen kvítím.

a) u okna
b) na zdi
c) u kamen
d) uprostřed sednice

1. Kde se podle ukázky č. 1 nacházel 
    kužel s vřetánkem?

2. Slova trnož a motovidlo z ukázky č. 1 
    patří mezi:

a) slova citově zabarvená
b) vlastní jména
c) slova knižní 
d) nespisovná slova

3. Kolik slov ve třetím souvětí ukázky č. 1 
    se skloňuje podle vzoru hrad?

a) jedno
b) dvě
c) tři 
d) čtyři

a) velikých
b) babiččiným
c) svatým
d) byla

4. Které z následujících slov z ukázky č. 1 
    je slovem vyjmenovaným nebo je od slova        
    vyjmenovaného odvozené?

6. Které řádky příběhu jsou napsané správně?

a) Všichni žáci byli opravdu překvapený,
b) a poslouchali s otevřenými ústami, 
c) když pan učitel mluvil o Katčiných úspěších, 
d) kterých dosáhla na posledních závodách, 
e) a to díky velmi náročným tréninkům.

5. Kterou předponu je třeba doplnit na zakrytá místa, aby vznikla smysluplná věta?: 
    „Ředitel     bral pět lidí, kteří     ložili veškeré dovezené zboží a     bírali za ně peníze.“

a) pře-
b) vy-
c) u-
d) s-

Hodnocení:
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Ukázka č. 2: G. Rodari: Ostrov, kde rostou housle

Byla jedna tečka,
malá, tučná, důležitá:

„Se mnou se život uzavírá-
tečka – a je konec světa!“

Slova začala nahlas bručet:
„Kdo to slyšel, konec světa?!
Tečkou, co svět světem stojí,

končívala vždy jen věta.“

Knížka plná slov už měla
plné zuby téhle hádky.
Zavřela se a svět kráčel

dál svou cestou mezi řádky.

a) uzavírá větu
b) je malá a tučná
c) je nepostradatelná
d) je na světě sama

7. V ukázce č. 2 si o sobě tečka myslí, že: 8. Když se v básni hádají tečka a slova, 
    jedná se o:

a) personifikaci
b) přísloví
c) přirovnání
d) popis

a) v první a v třetí sloce
b) v druhé a v třetí sloce
c) v první a v třetí sloce
d) v první a v druhé sloce

9. Ve které ze slok je přímá řeč?

11. V poslední sloce jsou tři podstatná jména ženského rodu se stejnou příponou. Kterou?

a) -ka
b) -a
c) -k
d) –ek

a) oznámením
b) zprávou
c) vyprávěním
d) inzerátem

10. Báseň v ukázce č. 4 je z hlediska 
      slohového útvaru:

Tečka


