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

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi v-ti. Holčička chtěla v-t věneček z pampel-šek. 
V-žle b-lo dobře v-cv-čené. Na podz-m dědeček pál-l p-r. M- si přejeme m-r. 
Vzduchem poletoval p-l. Pol-cisté v-z-vají obkl-čené lup-če, ab-se vzdal-. Stala se 
věc nev-daná a nesl-chaná. Vezm- si k večeři s-r. Jel jsem na l-žích vel-ký kus 
cesty a namohl jsem si l-tka. Každá šelma se nejraději s-tí s-rovým masem. Když 
jsme v-šl- z m-slivny b-la tma jako v p-tli. 

2. Po doplnění podtrhni v textu podmět a přísudek 



3. Kolik souvětí je v textu? 

4. Správné řešení: 

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. Holčička vila věneček z pampelišek. Vyžle bylo dobře 
vycvičené.Na podzim dědeček pálil pýr. My si přejeme mír. Vzduchem poletoval pyl. Policisté 
vyzývají obklíčené lupiče, aby se vzdali. Stala se věc nevídaná a neslýchaná. Vezmi si k večeři sýr. 
Jel jsem na lyžích veliký kus cesty a namohl jsem si lýtka. Každá šelma se nejraději sytí syrovým 
masem. Když jsme vyšli z myslivny, byla tma jako v pytli. 

Kolik souvětí?    5 

 

 

Bodové vyhodnocení 

Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod. 

0-2                výborně 
3-4                chvalitebně 
5-6                dobře 
7-8                dostatečně 
Více jak 9 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. 

 

 

 


