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Písemná práce 1. pololetí – český jazyk A
1. Které jazyky patří do slovanské jazykové skupiny?

2. Jak se zasloužil Jan Hus o český jazyk?

3. Uveď 3 specifické znaky češtiny.

4. Které útvary (vrstvy jazyka) řadíme do nespisovné češtiny? Ke každému
útvaru uveď příkladové slovo.

5. Jakými způsoby vznikají slova v češtině? Ke každému způsobu uveď
příklad.

6. Doplň pravopisné cvičení:
zeleninov_ v_var, kob_l_ hlava, v_v_klaný zub, zb_l_ chléb, ob_čejný
obl_čej, sl_šel hlas_tý křik, m_slel si to, b_l v b_itvě u L_pan, l_skové
ořechy, mil_ spolužáci, včel_ letěly, potkal Svobodov_, telefonoval
s Rus_ a Francouz_, použij obvaz_, zv_ky a ob_čeje, b_l jen v košil_.
7. Uveď, z jakých částí se může skládat slovo. Části slova označ na
příkladovém slově.

8. Co jsou slova jednoznačná? Uveď příklad jednoznačného slova ve dvou
různých větách.

Písemná práce 1. Pololetí – český jazyk B
1. Které jazyky patří do germánské jazykové skupiny?

2. Kdo byli Konstantin a Metoděj a jakou mají spojitost s češtinou?

3. Uveď, kdy se začala vyvíjet čeština. Napiš název prvních českých
literárních památek.

4. Které útvary (vrstvy jazyka) řadíme do spisovné češtiny? Ke každému
útvaru uveď příkladové slovo.

5. Jakými způsoby vznikla následující slova:
historik vodoměrný podprůměrná Čedok -

6. Doplň pravopisné cvičení:
zeleninov_ v_var, orl_ hlava, v_vrtaný zub, zb_l_ chléb, ob_čejná
b_dliště, usl_šel hlas_tý křik, m_sl_vec nam_řil, b_l_ b_k, os_kové
dřevo, mil_ host, včel_ let, Svobodov_ to nedávej, pro Rus_ , do
Břeclav_, obvaz_, v_děl s_té s_ry, b_l jen v košil_, v_z_vavý pohled.
7. Uveď 1 slovo s předponou, 1 slovo s koncovkou a 1 slovo, které má
pouze kořen (koncovka může být 0).

8. Co jsou to slova mnohoznačná? Uveď příklad mnohoznačného slova ve
dvou různých větách.

Test z českého jazyka
1. Mezi slovanské jazyky zařazujeme:
a. češtinu, slovenštinu, polštinu, maďarštinu
b. ruštinu, němčinu, slovenštinu, angličtinu
c. chorvatštinu, slovenštinu, polštinu, srbštinu
2. Jan Hus byl kritikem církve a zároveň:
a. zavedl čárkou v souvětí
b. zavedl čárky a háčky
c. vydal 1. pravidla českého pravopisu
3. Čeština se začala v literatuře objevovat
a. v 9. století díky Konstantinu a Metodějovi
b. na konci 13. století a počátkem 14. století
c. v 18. století díky J. A. Komenskému.
4. Do nespisovné češtiny zařazujeme:
a. slova zastaralá, která se již neužívají
b. slova slangová
c. slova přejatá z cizích jazyků
5. Do spisovné češtiny patří
a. slova nářeční
b. zdrobněliny
c. slova slangová
6. Slova v češtině vznikají pomocí předpon a přípon, tomuto typu říkáme:
a. skládání
b. přijímání
c. odvozování
7. Slovo vzducholoď vzniklo:
a. přejímáním
b. odvozením od slova vzduch a loď
c. skládáním
8. Každé slovo v češtině má:
a. koncovku
b. kořen
c. příponu
9. V pravidlech českého pravopisu nenajdeme:
a. významy slov
b. skloňování slov
c. interpunkci
10. Slovo derniéra znamená:
a. 1. uvedení divadelní hry
b. poslední uvedení divadelní hry
c. opakované uvedení divadelní hry

Řešení
1. Mezi slovanské jazyky zařazujeme:
a. češtinu, slovenštinu, polštinu, maďarštinu
b. ruštinu, němčinu, slovenštinu, angličtinu
c. chorvatštinu, slovenštinu, polštinu, srbštinu
2. Jan Hus byl kritikem církve a zároveň:
a. zavedl čárkou v souvětí
b. zavedl čárky a háčky
c. vydal 1. pravidla českého pravopisu
3. Čeština se začala v literatuře objevovat
a. v 9. století díky Konstantinu a Metodějovi
b. na konci 13. století a počátkem 14. století
c. v 18. století díky J. A. Komenskému.
4. Do nespisovné češtiny zařazujeme:
a. slova zastaralá, která se již neužívají
b. slova slangová
c. slova přejatá z cizích jazyků
5. Do spisovné češtiny patří
a. slova nářeční
b. zdrobněliny
c. slova slangová
6. Slova v češtině vznikají pomocí předpon a přípon, tomuto typu říkáme:
a. skládání
b. přijímání
c. odvozování
7. Slovo vzducholoď vzniklo:
a. přejímáním
b. odvozením od slova vzduch a loď
c. skládáním

8. Každé slovo v češtině má:
a. koncovku
b. kořen
c. příponu
9. V pravidlech českého pravopisu nenajdeme poučení o:
a. významu slov
b. skloňování slov
c. interpunkci
10. Slovo derniéra znamená:
a. 1. uvedení divadelní hry
b. poslední uvedení divadelní hry
c. opakované uvedení divadelní hry

