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Pololetní práce 2 A
1. Urči slovní druhy v následující větě.
Na rozbouřeném moři se všichni naši mořeplavci drželi pevně dřevěného
stěžně.
2. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
drželi stěžně 3. Vypiš druhy přídavných jmen i s příkladovým slovem.

4. Rozděl do skupin /pomnožná, hromadná, látková/ následující podstatná
jména:
kamna, listí, sůl, Velikonoce, kalhoty, písek, loďstvo, hliník, dveře,
kamení, žactvo, uhlí, krev
5. Urči základní skladební dvojice v následujících větách.
Včera museli umývat nádobí.
Nelži mi pořád!
Kdybych to mohl změnit.
Ovzduší výrazně ovlivnily výfukové plyny.
6. Vypiš funkční styly a ke každému přiřaď jeden slohový útvar.

7. Definuj pojem neverbální komunikace.

8. Charakterizuj projev mluvený.

Pololetní práce 2 B
1. Urči slovní druhy v následující větě.
U našeho dědečka se vždy zasmějeme jeho dávným historkám z mládí.
2. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
historkám zasmějeme 3. Vypiš druhy zájmen i s příkladovým slovem.

4. Jak lze rozdělit podstatná jména?

5. Urči základní skladební dvojice v následujících větách.
Měli bychom už jít.
Vstávej už!
To by se nemělo stát.
O prázdninách jezdí děti na pláže k moři.
6. Vypiš funkční styly a ke každému přiřaď jeden slohový útvar.

7. Definuj pojem verbální komunikace.

8. Charakterizuj projev psaný.

Test – český jazyk 2
1. Mluvnické kategorie neurčujeme u:
a. sloves
b. podstatných jmen
c. příslovcí
2. Slovesný rod dělíme na:
a. mužský, ženský, střední
b. rozkazovací, oznamovací, podmiňovací
c. činný, trpný
3. Základní skladební dvojici tvoří:
a. podmět a předmět
b. přísudek a předmět
c. podmět a přísudek
4. Na předmět se ptáme:
a. prvním pádem – Kdo? Co?
b. kde? Kdy?
c. pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu
5. Podstatná jména hromadná mají tvar:
a. čísla jednotného
b. čísla množného
c. čísla jednotného i množného
6. Ve které skupině slov jsou podstatná jména hromadná:
a. listí, kamení, stavení, kamna
b. loďstvo, žactvo, dřevo, kamení
c. dříví, kamení, loďstvo, uhlí
7. Jako neverbální komunikaci lze označit:
a. SMS
b. znakovou řeč
c. dopis
8. Pro projevy mluvené jsou typické:
a. hovorové prostředky, přehledné členění promluvy, opakování
výrazů
b. hovorové prostředky, spíše kratší věty, gestikulace
c. hovorové prostředky, plynulá návaznost vět, připravenost promluvy
9. Přímá řeč se užívá zpravidla v:
a. vypravování
b. charakteristice
c. popisu
10.Vnější charakteristikou myslíme:
a. popis vzhledu a oblečení
b. popis vlastností
c. popis prostředí

Test – český jazyk 2 - řešení
1. Mluvnické kategorie neurčujeme u:
a. sloves
b. podstatných jmen
c. příslovcí
2. Slovesný rod dělíme na:
a. mužský, ženský, střední
b. rozkazovací, oznamovací, podmiňovací
c. činný, trpný
3. Základní skladební dvojici tvoří:
a. podmět a předmět
b. přísudek a předmět
c. podmět a přísudek
4. Na předmět se ptáme:
a. prvním pádem – Kdo? Co?
b. kde? Kdy?
c. pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu
5. Podstatná jména hromadná mají tvar:
a. čísla jednotného
b. čísla množného
c. čísla jednotného i množného
6. Ve které skupině slov jsou podstatná jména hromadná:
a. listí, kamení, stavení, kamna
b. loďstvo, žactvo, dřevo, kamení
c. dříví, kamení, loďstvo, uhlí
7. Jako neverbální komunikaci lze označit:
a. SMS
b. znakovou řeč
c. dopis
8. Pro projevy mluvené jsou typické:
a. hovorové prostředky, přehledné členění promluvy, opakování
výrazů
b. hovorové prostředky, spíš kratší věty, gestikulace
c. hovorové prostředky, plynulá návaznost vět, připravenost promluvy
9. Přímá řeč se užívá zpravidla v:
a. vypravování
b. charakteristice
c. popisu
10.Vnější charakteristikou myslíme:
a. popis vzhledu a oblečení
b. popis vlastností
c. popis prostředí

