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Český jazyk 8 

Zadání na 5. období od 18. do 29. 5. 2020 

 

Milí osmáci! Leží před vámi další pracovní list, který zpracujete do 29. května. Práce má opět 

3 části – tentokrát jsou jimi jazykový rozbor, pravopis a sloh. Slohovou část úkolu můžete 

posílat svým vyučujícím dobrovolně. Kdo se tak rozhodne, obdrží samozřejmě některé plusové 

bodíky. ☺  

Přejeme hodně úspěchů při vypracovávání! 

 

Část I. – jazykový rozbor 

Vypracujte jazykový rozbor podle jednotlivých zadání. Čekají vás v něm úkoly z tvarosloví, 

slovotvorby, větné skladby a nauky o významu slov. 

Úkoly 1 – 16 se vztahují k úvodnímu textu, který si před vypracováním pozorně (i několikrát) 

přečtěte. Během zpracovávání úkolů se pak k němu můžete samozřejmě vracet. 

 

Úvodní text: 

Maminka si schovává naše nejhezčí výkresy a všechny programy besídek hudební školy, 

kterou já i moji sourozenci pilně navštěvujeme, aby je měla na památku, až jednou budeme 

velcí. 

 

1. urči mluvnické kategorie jmen: 

výkresy - …………….......... besídek - ………………........ hudební- ……………………… 

 

2. urči mluvnické kategorie sloves:  

schovává - ……………………………..... měla by- ……………………………......... 

 

3. vypiš všechna zájmena a urči jejich druhy: 

 

 

4. vypiš stupňovaný tvar přídavného jména a uveď jeho 1.stupeň: 

 

 

5. vypiš dvě slova s předponami a odděl je: 

 



2 
 

6. označ kořen slov:  

M A M I N K A      S O U R O Z E N C I      V Ý K R E S Y      S C H O V Á V Á  

 

7. ke slovu sourozenci uveď příbuzná slova, která budou následujícími slovními druhy: 

podst.jm. ............................... sloveso ....................................... příd.jm. ................................... 

 

8. uveď slova základová: pilně - ………………………..… hudební -……………………….. 

 

9. uveď slova odvozená: maminka - ………………………. program - ……………………. 

 

10. utvoř synonyma: schovává - …………………………. všechny - ……………………….. 

 

11. utvoř antonyma: pilně - ……………………... všechny - ……………….…….. 

 

12. urči větné členy z textu:  

je - …....… hudební - ..…..… pilně - …....… jednou - …….… na památku - …..…….  

 

13. vypiš několikanásobné větné členy a urči jejich druhy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. vypiš přívlastek postupně rozvíjející: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. vypiš všechny přívlastky neshodné: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. vypiš vedlejší věty a urči jejich druh: 

 

 

 

 

Následující úkoly se nevztahují k textu: 

17. rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ano) či nepravdivá (ne): 

a) Ve větě Vrátili jsme se na starý hrad. je slovo hrad předmětem.            ano – ne 
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b) Ve větě Švihov je známý vodní hrad. je slovo hrad přívlastkem.   ano – ne 

c) Ve větě Dnešní koncert byl odložen. je přísudek slovesný.    ano – ne 

d) Věta Obyvatelé Prahy přivítali nový rok. obsahuje PK shodný i neshodný.  ano – ne 

e) Ve větě Po západu slunce začalo pršet. Je spojení po západu PU času.     ano – ne 

 

18. převeď do trpného rodu: 

Dnes hrají Rusalku. ....................................................... 

Volali ho před oponu. ............................................................... 

 

19. podtrhni doplňky:  

Lukáš doběhl do cíle třetí. Martina se stala modelkou. Petra považovali za nejlepšího. 

 

20. podtrhni přístavky a doplň čárky: 

Anička moje nejlepší kamarádka se odstěhovala do Prahy. Slovní zásobu soubor všech slov a 

slovních spojení v jazyce zachycují slovníky. Jonathan Swift anglický spisovatel napsal 

Gulliverovy cesty. Napište koncept první předběžný návrh. 

 

Část II. - pravopis 

Výchozí text k úloze 23 

 

Pavel, přestože tam*jší lesy velmi dobře znal, zřejm* zapom*l, že stezka vede strm* vzhůru. 

            

           (Didaktis) 

 

23) Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit ě/ně tak, aby byl text pravopisně 

správně. Ve které z následujících možností jsou ě/ně uvedena v odpovídajícím pořadí? 

 

A) ě – ně – ě – ě  

B) ě – ě – ně – ě  

C) ně – ně – ě – ě  

D) ně – ě – ě – ně  

 

24) Do kterého z následujících souvětí lze doplnit na vynechané místo (*****) výraz směnil tak, 

aby souvětí bylo napsáno pravopisně správně? 

 

A) ***** písmo, aby ho podle něj nemohli odhalit. 

B) V poslední době se hodně *****, nedá se s ním teď vyjít. 

C) Na letiště přijel na poslední chvíli, a tak peníze ***** až v hotelu. 

D) Po deseti letech v hlavním městě ***** bydliště a přesídlil na venkov. 

 

 

25) Do které z následujících vět nelze doplnit na vynechané místo (*****) výraz mě tak, aby věta 

byla napsána pravopisně správně? 
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A) Ptali se ***** na tebe. 

B) Můžete se ***** zeptat. 

C)Vím, že jste o ***** mluvili. 

D) Podívejte se na ***** pořádně. 

 

26) Která z následujících vět je napsána pravopisně správně? 

 

A) Spytihněv je ale opravdu neobvyklé jméno. 

B) Zbyněk se velmi často chová nevyzpitatelně. 

C) Kousek od Sychrova vymítili celou bukovou stráň. 

D) V Bydžově jsem si těžko zvikal na nové podmínky. 

 

27) Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne 

(NE): 

 

A) Všemožné překážky mi plnění nelehkého úkolu ještě ztěžovaly.     

 ANO____   NE _____ 

B) Na konci školního roku budeš už jen ztěží zlopšovat své výsledky.    

 ANO____   NE _____ 

C) Během zájezdu nás zpravovali o aktuálních klimatických podmínkách.   

 ANO____   NE _____ 

D) V loňském roce celé území naší republiky sužovalo dlouhodobé sucho.   

 ANO____   NE _____ 

 

28) Která z následujících vět neobsahuje pravopisnou chybu? 

 

A) Hned na to jsme rozhodli o radikálním řešení. 

B) Všichni byste měli doběhnout až na konec aleje. 

C) V tom se ze sklepa ozvalo strašidelné zaskřípání.  

D) Všechny naše výrobky jsou určeny především dětem. 

 

29) Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 

 

A) Nevíte, jestli mám na Husovo nábřeží odbočit už v ulici Pod kapličkou? 

B) Opravdu tato publikace vyjde za podpory Akademie věd České republiky? 

C) Skutečně je tak náročné vystudovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy? 

D) Je pravda, že Karolína Světlá situovala většinu svých románů do kraje Podještědí? 

 

30) Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda obsahuje chybu v interpunkci (ANO), 

nebo ne (NE): 

 

1. Všichni se těšili na okamžik, kdy si maminka dárek rozbalí a také  

doufali, že nebude skrývat své nadšení.        

 ANO____   NE _____ 

2. Jestli chcete navštívit místní zoopark, neotálejte se svou návštěvou, neboť se chystá 

jeho kompletní rekonstrukce.        

 ANO____   NE _____ 

3. Přestože jsme se na závod pečlivě připravovali, překvapil nás jak náročný terén, 

tak i drsné klimatické podmínky.        

 ANO____   NE _____ 

4. Hledali jsme na všech místech, o kterých jsme si mysleli že by mohla být vhodným  

úkrytem, ale poklad jsme nikde nenašli.       

 ANO____   NE _____ 
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31) Která z následujících možností neobsahuje chybu v interpunkci? 

 

A) Pyžamová párty se opravdu vydařila dokonce i naše  třídní se velmi bavila. 

B) Velmi se zajímám o vaření a proto na svém blogu uveřejňuji různé recepty. 

C) Buď se konečně začneš učit nebo se budeš muset smířit se špatnými známkami. 

D) Skauti na tábořišti nejprve postavili hlavní stan a vykopali jámy pro budoucí latríny. 

 

32) Která z následujících možností uvádí správný zápis přímé řeči? 

 

A) „Výborně, studenti, zvolal profesor Růžička, svými výsledky jste mě mile překvapili!“ 

B) „Výborně, studenti, svými výsledky jste mě mile překvapili!“. Zvolal profesor Růžička. 

C) „Výborně, studenti,“  zvolal profesor Růžička, „svými výsledky jste mě mile překvapili!“ 

D)  „Výborně, studenti,“ „svými výsledky jste mě mile překvapili!“ zvolal profesor Růžička. 

 

Výchozí text k úloze 33 

 

Prašskíhratstojínamístěraněstředovjekéhohradiště.Vipínásenatřekouvltavoufcenruprahi. 

            (Podle https://cs.wikipedia.org)  

 

33) Přepiště výchozí text tak, aby jednotlivá slova byla správně oddělena a zároveň správně 

pravopisně napsána 

(doplňení interpunkce není hodnoceno.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Část III. – sloh (dobrovolné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaším úkolem bude napsat krátkou slohovou práci na téma, které vidíte na obrázku. Můžete si zvolit 

libovolný slohový útvar (vypravování, charakteristika, líčení, úvaha, …) a v jeho rámci práci sepsat. 

Název si zvolíte také svůj vlastní. 
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Je na vás, jakým způsobem práci pojmete. Fantazii se meze nekladou, jen dávejte pozor na to, aby byl 

text smysluplný a obsahoval 3 zásadní části slohové práce – úvod, stať a závěr. Osnovu sepisovat 

nemusíte. 

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

 


