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1. Test-  Po odůvodnění doplň neúplná slova/ i,y/ 

Dobře v—dět je v—zitkou tvé péče o zdraví. Zbav se všech zlozv—ků.  Dv—řka od chl—vku se 
otev—rají a zav—rají vel—ce špatně. Už ab--  v—padli! Co u nás chtějí  v—dět?  Doplňujeme úm—
slně v—nechaná  p—smena. Radostně mě v—tali.   

V—dlička, v—dle, v—nice, dobré  v—svědčení, neobvyklá v—ška, kovářská v—heň, v—sutý 
žebřík,nově zrekonstruovaný V—šehrad, zlé v—diny, v—borně chutnající  v—tamíny 

 



2. Po doplnění vypiš příslovce. 

 Správné řešení: 

1/ Dobře vidět je vizitkou tvé péče o zdraví, Zbav se všech zlozvyků. Dvířka od chlívku se otevírají a 
zavírají velice špatně. Už aby vypadli! Co u nás chtějí vidět?  Doplňujeme  úmyslně  vynechaná 
písmena. Radostně mě vítali. 

Vidlička, vidle, vinice, dobré vysvědčení, neobvyklá výška, kovářská výheň, visutý žebřík, nově 
zrekonstruovaný Vyšehrad, zlé vidiny, výborně chutnající vitamíny. 

2/ Dobře, velice, špatně,úmyslně, radostně. 

 

Bodové vyhodnocení 

Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod. 

0-1                výborně 
2                   chvalitebně 
3                   dobře 
4                   dostatečně 
Více jak 5 záporných  bodů – nedostatečně 
 

K zopakování látky 

Doplň si vědomosti, např. využij  učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998 str. 20, Pravidel 
českého pravopisu. 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita 
výš uvedená literatura. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 

 

 


