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

Jak se naz--vá toto zvíře? Sýkorky u nás přez --mují. Tato z—ma byla neobyčejně dlouhá. Zítra 
musíme vstát brz—, brz—čko. Ze sluchátka se oz—valo  pípání a poté byl slyšet jen šum. Nez—vej 
tak nahlas, je to nepříjemné. Obilí seté na pod—zim se naz—vá oz—m. Veze trávu na voz—ku a je 
slyšet skřípot. Učím se český jaz—k . 

 



2. Po doplnění najdi a napiš počet souvětí. 

Správná řešení: 

1/ Jak se nazývá toto zvíře? Sýkorky u nás přezimují. Tato zima byla neobyčejně dlouhá. Zítra 
musíme vstát brzy, brzičko. Ze sluchátka se ozývalo pípání a poté byl slyšet jen šum. Nezívej tak 
nahlas, je to nepříjemné. Obilí seté na podzim se nazývá ozim. Veze trávu na vozíku a je slyšet 
skřípot. Učím se český jazyk. 

2/  4 souvětí 

 

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. 

 

 

 


