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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 1

Která věta je napsána pravopisně a gramaticky správně?

A Rozloučili jsme se s čápy, protože před zimou čápi odlétají do teplých krajin.

B Rozloučili jsme se s čápi, protože před zimou čápy odlétají do teplých krajin.

C Rozloučili jsme se s čápi, protože před zimou čápi odlétají do teplých krajin.

D Rozloučili jsme se s čápy, protože před zimou čápy odlétají do teplých krajin.

Otázka č. 2

Která věta obsahuje pravopisnou nebo gramatickou chybu?

A Koncertu se zúčastnily hvězdy české populární hudby – Karel Gott a Václav Neckář.

B Včera přijeli Petr i Zdena.

C Nápady se mi hlavou jen honily.

D Slůňata pochodovaly směrem k napajedlu.

Otázka č. 3

Ve kterém z následujících souvětí či vět je správně napsána interpunkce?

A Na zahradě už odkvetly třešně, jabloně, i meruňky.

B Přijedeme večer ale včas.

C Po provaze šel opatrně, avšak dosti rychle.

D Někteří hadi jsou jedovatí a proto nebezpeční.
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 4

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Kolik vět má následující souvětí?

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál.

A 5

B 4

C 2

D 3

Otázka č. 5

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Které tvrzení platí o větě z textu "Teď je ale pořádně překvapím!"?

A Je to řeč Bilba.

B Je to řeč vypravěče.

C Je to řeč Gandalfa.

D Je to řeč Balina.
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 6

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Která z následujících možností se nejlépe hodí na vynechané místo v poslední větě textu?

A zodpovědný

B lítost

C nervózní

D ztracený

Otázka č. 7

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

A Bilbo má kouzelný prsten, který ho činí neslyšitelným.

B Bilbo má kouzelný prsten, který ho činí neviditelným.

C Gandalf začaroval Balina.

D Balin je omráčený.
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 8

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Která z následujících informací přímo vyplývá z uvedeného textu, když víme, že hobit se jmenuje Bilbo?

A Všichni mají o Bilba strach.

B Trpaslíci a Gandalf se domnívají, že je Bilbo ztracen.

C Bilbo upadl do zajetí.

D Gandalf nemá Bilba rád.

Otázka č. 9

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Ve které odpovědi se obě slova významem nejvíce blíží slovu rozhodně v úvodní ukázce a je možné ho kterýmkoli z

těchto slov beze změny významu nahradit?

A spolehlivě, jasně

B nejprve, spolehlivě

C určitě, samozřejmě

D určitě, vesele
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 10

Bilbo se přiblížil a najednou mezi dvěma balvany uviděl vykukovat hlavu s červenou kapucí: byl to Balin na stráži.

Hobit by byl nejraději zatleskal a zavýskal radostí, ale neudělal to. Měl pořád ještě navlečený kouzelný prsten, ze

strachu, aby se nesetkal s něčím neočekávaným a nemilým, a uvědomil si, že Balin hledí přímo na něj, ale nevidí

ho. „Teď je ale pořádně překvapím!“ řekl si, když lezl do křoví na pokraji rokle. Gandalf se právě s trpaslíky hádal.

Probírali všechno, co je potkalo v tunelech, a lámali si hlavy tím, co mají podniknout dál. Gandalf prohlásil, že

rozhodně nemohou pokračovat v cestě a nechat Bilba v rukách skřetů, dokud se nepokusí o jeho záchranu.

„Koneckonců je to můj přítel,“ řekl čaroděj, „a není to špatný chlapíček. Cítím se za něj _______________ Ani

nevíte, jak mě mrzí, že jste ho ztratili.“

(J. R. R. Tolkien: Hobit)

Které z následujících slov je odvozeno pouze příponou?

A připlížil

B nesetkal

C strach

D prsten

Otázka č. 11

Jaká je grafická stavba následujícího souvětí?

Když jsem byla nemocná, maminka mi koupila krásnou knihu, abych se zabavila.

A 1VH, 2VH, 3VV

B 1VV, 2VH, 3VV

C 1VH, 2VH, 3VV

D 1VV, 2VH, 3VH

Otázka č. 12

Vyber správná česká slova nahrazující označená slova v následující větě.

Mezi žáky školy je zakázán jakýkoli fyzický kontakt. Nikdy mu nechyběl pozitivní přístup. Veš je dobře známý

parazit.

A tělesný, záporný, hmyz

B blízký, kladný, cizopasník

C tělesný, kladný, cizopasník

D nepřiměřený, dobrý, hmyz
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 13

Jakým slovním druhem je slovo ní v následující větě?

Prosím tě, o ní už mi nic neříkej!

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 14

Jakým větným členem je slovo mě v následující větě?

Kamarádi mě opustili.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 15

Která věta neobsahuje přídavné jméno přivlastňovací?

A Nejvíc mě nudily romány Jiráskovy.

B Dědečkovy pohádky jsem poslouchal rád.

C Neříkej o tom ani slovo Karlovi.

D Karlovi kamarádi byli všichni hudebníci.

Otázka č. 16

Vyber možnost, která vyjadřuje významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními v následujícím

souvětí.

Jeden král měl tři krásné dcery, byly už dospělé a krásné, a tak je chtěl král provdat.

A slučovací, stupňovací

B slučovací, příčinný

C slučovací, důsledkový

D slučovací, slučovací
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 17

V Pravidlech českého pravopisu se uvádí heslo: ucho s., č. mn. o tělesném ústrojí uši ž., jinak ucha s. Co toto heslo

říká?

A Slovo ucho má v množném čísle pouze tvary rodu ženského.

B Pokud slovo ucho má v množném čísle jiný význam než tělesný orgán (např. ucho u hrnce), má tvar

ženského rodu.

C Slovo ucho má v množném čísle tvary rodu středního, mužského i ženského.

D Slovo ucho má rozdílné tvary množného čísla v závislosti na tom, zda se jedná o tělesný orgán, nebo zda se

jedná o věc podobnou uchu (např. ucho u hrnce).

Otázka č. 18

Jaká přípona patří v následující větě na vyznačené místo?

Když pečeme vánoční cukroví, je dobré dát na plech peč__ papír.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 19

Která z následujících vět obsahuje přísudek jmenný se sponou?

A Říkali mi o tom.

B Proč nejdeš s námi?

C Sestra je v nemocnici.

D Tatínek býval dobrým zpěvákem.
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 20

Zapiš správné pořadí (jako jedno šestimístné číslo bez mezer a čárek), ve kterém následující věty na sebe navazují

a tvoří logický celek.

Muffiny s čokoládou

(1) Obsahy obou misek slijte a lehce promíchejte, v těstě mají zůstat kousky čokolády. Lžící naplňte důlky ve

formě.

(2) V jedné míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, kakao, sodu a všechnu čokoládu.

(3) Pak je vyjměte a nechte vychladnout na mřížce.

(4) Nejprve si předehřejte troubu na 200/180 °C. Vymažte 11 důlků ve formě na muffiny.

(5) Pečte asi 20 minut, až muffiny vyběhnou. Nechte je ještě 15 minut ve formě.

(6) Ve druhé misce rozšlehejte vejce se smetanou, cukrem i máslem.

A Zodpovězená hodnota

žádná hodnota

Otázka č. 21

Která čtveřice slov odpovídá následujícímu pořadí slovních druhů?

přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso, příslovce

A určitě, určovat, určitý, určovatel

B řádný, pořadí, řádně, zařadit

C písemný, zápisky, přepsat, písemně

D čtivo, čtený, přečíst, čtenářsky
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 22

F. L. Čelakovský

Je to chůze po tom světě 

kam se noha šine:

sotva přejdeš jedny hory,

hned se najdou jiné.

Je to život na tom světě 

že by člověk utek:

ještě nezažil jsi jeden,

máš tu druhý _________.

Což je pánům! Ti na voze

sedí pěkně v suše,

ale chudý, ten za nimi

v dešti, blátě kluše. (…)

Však na pány v krytém voze

taky někdy trhne:

jednou se jim kolo zláme,

jindy vůz se zvrhne.

A krom toho  až své pouti

přejedem a přejdem,

v jedné hospodě na nocleh

pán nepán se sejdem.

Které slovo patří do verše „máš tu druhý ______"?

A červen

B proutek

C smutek

D koutek
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Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 23

F. L. Čelakovský

Je to chůze po tom světě 

kam se noha šine:

sotva přejdeš jedny hory,

hned se najdou jiné.

Je to život na tom světě 

že by člověk utek:

ještě nezažil jsi jeden,

máš tu druhý _________.

Což je pánům! Ti na voze

sedí pěkně v suše,

ale chudý, ten za nimi

v dešti, blátě kluše. (…)

Však na pány v krytém voze

taky někdy trhne:

jednou se jim kolo zláme,

jindy vůz se zvrhne.

A krom toho  až své pouti

přejedem a přejdem,

v jedné hospodě na nocleh

pán nepán se sejdem.

Vyber správný a spisovný tvar, kterým lze nahradit slovo suše ve verši sedí pěkně v suše.

A sucho

B suchý

C suchu

D suchá

Stránka 11 z 12



Český jazyk, 9. ročník Náhradník NáhradníkAJ

Otázka č. 24

F. L. Čelakovský

Je to chůze po tom světě 

kam se noha šine:

sotva přejdeš jedny hory,

hned se najdou jiné.

Je to život na tom světě 

že by člověk utek:

ještě nezažil jsi jeden,

máš tu druhý _________.

Což je pánům! Ti na voze

sedí pěkně v suše,

ale chudý, ten za nimi

v dešti, blátě kluše. (…)

Však na pány v krytém voze

taky někdy trhne:

jednou se jim kolo zláme,

jindy vůz se zvrhne.

A krom toho  až své pouti

přejedem a přejdem,

v jedné hospodě na nocleh

pán nepán se sejdem.

Ve které možnosti jsou všechny tvary sloves nespisovné?

A přejedem a přejdem, kluše

B přejedem a přejdem, sejdem

C přejdeš, nezažil jsi, utek

D utek, trhne, přejedem a přejdem
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