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Český jazyk pro 9.ročníky na 4. období od 1.5.-15.5.2020 

Vypracované úkoly zasílejte jako vždy, pravidla se nemění. 

Přejeme hodně úspěchů. 

Práce s textem 

O lidech 

Báje Aztéků 

Narodilo se slunce a bohové odpočívali. Kvetly stromy, ve vodě se proháněly ryby, v povětří létali 

ptáci a na zemi – tam bylo teprve zvířat habaděj! 

      Ale žádné z nich jako by nevědělo, komu mají za slunce poděkovat. 

      To bohy roztrpčilo a zklamalo.  

      „Uděláme tedy člověka,“ řekli si. „Ten na nás nikdy nezapomene a bude nám vděčný.“ 

      A jak si řekli, tak se stalo. 

       Modrý bůh Tlalok honem uplácal člověka z hlíny, jen aby byl zase první. Ne nadarmo se říká: 

Práce kvapná, málo platná – člověk z hlíny se nedovedl ani postavit na nohy a sotva se připletl k první 

louži, voda ho dočista rozpustila, takže z něho zbyla jenom špinavá hromádka bláta. 

         „Udělat člověka z hlíny mohlo napadnout jen Tlaloka,“ smál se červený bůh Šipe Totek. 

„Uvidíte, že moji lidé se tak lehce nerozpustí.“ 

         A vzal obsidiánový nůž, oklestil pár větví, aby z nich pak vyřezal loutky. Měly ruce, nohy i nosy 

a ve vodě se opravdu nerozpustily. Nechali je tedy bohové žít. 

         Dřevění lidé si však jako loutky vedli i v životě; jejich tvář nikdy nerozjasnil úsměv, z jejich očí 

nevytryskly slzy. Bezcitně tloukli své psy a nedali jim jíst, tak dlouho nechávali pekáče a hrnce na 

ohni, až pukaly; sami se bili mezi sebou, že jejich dřevěné údy praskaly.  

         Ani tihle lidé se bohům nelíbili, a proto je také postihl neslavný konec. 

         Zvířata, hrnce i hole i kameny jim jednoho dne vyhlásily velký boj. 

         Zapálily oheň a do ohně dřevěné lidi zahnaly, aby shořeli jako obyčejné větve, z nichž je 

Šipe Totek vyřezal. 

         Potom řekl černý bůh Tezkatlipoka: 

         „Hlíny a dřeva je na světě dost, proto z nich lidi nikdy nestvoříme. Nejcennější a nejdražší je 

zlato.“ 

          A Tezkatlipoka vytvořil lidi ze zlata. Nebylo jich moc, ale honosili se takovým třpytem, že zrak 

přecházel. Poněvadž také dbal na jejich krásu, každý jim sloužil, každý se jich bál a oni si všechno bez 

ostychu brali. 

           Tezkatlipoka se radoval, jak jsou jeho zlatí lidé uctívaní a vážení, ale bílý bůh Quetzalkoatl 

prohlásil: 

        „Svět vůbec nepotřebuje ty tvé zlaté nafoukance. Vždyť prstem nehnou, žijí jen z toho, co pro ně 

udělají ti druzí. Opravdoví lidé si musí život zasloužit tím, co dokážou sami. Takového člověka teď 

stvořím já!“ 
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      A uhnětl těsto ze žluté i z bílé kukuřice, řízl se do malíčku, aby s těstem smísil svou krev. Pak 

vymodeloval pečlivě trup, hlavu a údy. Člověk byl hotov. Quetzalkoatl mu vdechl život a začalo 

svítat. 

       Od oné chvíle žijí tedy na světě lidé Quetzalkoatlovy krve – Indiáni. Loví, obdělávají svá políčka, 

a když si s něčím nevědí rady, zeptají se svého moudrého tvůrce. 

         Pravda, setkávají se ještě s těmi zlatými nafoukanci a musí jim sloužit. Ale zatímco 

Quetzalkoatlových lidí je stále více, těch zlatých přece jen na světě ubývá. 

 

Úkoly k textu: 

Urči, zda jednotlivá tvrzení odpovídají informacím z výchozího textu ANO, nebo NE – 

kroužkuj správnou odpověď: 

1. První na světě byli lidé, potom zvířata.                                                      ANO  -  NE 

2. Člověk byl stvořen proto, aby byl bohům vděčný a nezapomněl na ně.    ANO   -  NE 

3. První lidé byli vyřezáni ze dřeva.                                                                ANO  - NE 

4. Lidé z hlíny se rozpustili proto, že začalo pršet.                                         ANO  -  NE 

5. Lidi z hlíny vytvořil bůh Šipe Totek.                                                          ANO  -  NE 

6. Dřevění lidé se nikdy nesmáli.                                                                    ANO  -  NE 

7. Zlatí lidé byli nafoukaní.                                                                             ANO  -  NE 

8. Opravdoví lidé byli stvořeni černým bohem.                                              ANO  -  NE 

9. Dřevění lidé zemřeli ve vodě.                                                                      ANO  -  NE 

10. Zlatých lidí na světě bylo hodně.                                                                 ANO  -  NE 

11. Indiáni byli stvořeni z krve boha.                                                                 ANO  -  NE 

12. Pokud si Indiáni s něčím nevědí rady, zeptají se svého šamana.                 ANO  -  NE 

13. V textu se objevuje přirovnání.                                                                    ANO  -  NE 

Jazykový rozbor – podle výchozího textu Báje Aztéků: 

1. Vypiš z textu rčení: 

2. V závěrečné části vyhledej slovo citově zabarvené: 

3. Vysvětli obrazné vyjádření – prstem nehnou: 

4. Zapiš synonyma pro slovo údy: 

5. Vypiš z textu personifikaci: 

6. Zakresli graf tučně zvýrazněného souvětí – urči druhy vedl.vět a poměry mezi VH, 

druh souvětí: 

 

 

7. Z podtržené věty vypiš několikanásobný větný člen, urči jeho druh a poměry: 

 

 

8. Z podtržené věty vypiš přívlastek shodný:  

9. Jak se nazývají tvary slov NEJCENNĚJŠÍ A NEJDRAŽŠÍ, napiš základní tvar: 

 

 

10. Urči mluvnické významy sloves: 

ZAPÁLILY -                                                          SHOŘELI –  
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Komplexní jazykový rozbor 

Lyžařského zájezdu, ač byl naplánován až na měsíc březen, se zúčastnili i žáci naší 

základní školy, neboť v horách stále ještě sněžilo a byly zde dobré podmínky pro 

lyžařský výcvik. 

 

 

1) Urči počet vět v souvětí. 

2) Urči druh souvětí. 

3) Urči druh vedlejších vět. 

 

4) Urči poměr mezi větami hlavními. 

 

5) Druhou větu hlavní nahraď větou vedlejší a urči její druh. 

 

6) Vypiš ze souvětí: 

a) přísudek slovesný 

b) přísudek poslední věty a podtrhni v něm sponové sloveso 

c) přívlastek neshodný 

d) předmět ve 2. pádě 
Pkoušky do 1. ročníku čtyřletého studia, 2003 

7) U slovesa zúčastnili se urči mluvnické významy: 

 

8) U podstatného jména v horách urči mluvnické významy: 

 

9) U přídavného jména základní urči mluvnické významy: 

 

10) Urči druhy slov: 

naší – 

ještě – 

ač – 

pro – 

naplánován – 

 

11) Nahraď spojovací výraz vedlejší věty jiným výrazem stejné platnosti: 

12) U slova podmínky proveď rozbor stavby slova: 

 

13) Napiš dvě slova příbuzná ke slovu podmínka: 

14) Najdi v textu sousloví: 

 

Úkoly nevztahující se k textu. 

15) Uveď synonymum a antonymum ke slovu vítězství. 

16) Doplň přísloví, rčení či pranostiku: 

a) Na svatého Jiří … 

b) Čert nikdy … 

c) …………………………………………., tomu není pomoci. 
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SCIO testy I.      (u otázek s možnostmi a) - d) je správně jen jedna)                                                    

Rozhodněte, jestli je věta napsána bez jakýchkoli chyb, chybu označ: 

 

1. a) ano- b) ne    Naše teta umí uvařit výbornou polévku z lišek a petržele. 

2. a) ano- b) ne    Jednou se zase podíváme do České Lípy, nebyli jsme tam kolik let.  

3. a) ano- b) ne    Vypadly pojistky, tak jsme se nepodívali nakonec filmu. 

4. a) ano- b) ne    Na vysokohorskou túru jsme si vzali s sebou také dalekohled a cepín. 

5. a) ano- b) ne    Projekt jsme předložili Okresnímu úřadu v Břeclavi. 

6. a) ano- b) ne    Přijali mě klatovští přátelé a strávil jsem u nich třídenní dovolenou. 

7. a) ano- b) ne    Prázdniny uplynuly rychleji než jsem chtěl. 

8. a) ano- b) ne    Tulenní rodinka ledabyle proháněla míč. 

9. a) ano-b) ne     Spolu s bezstarostnými afričany jsem vstoupil dovnitř. 

10.a) ano-b) ne    Na dramatickém kroužku se učíme jazykolamy a děláme dechová cvičení. 

11.a) ano-b) ne    V Litomyšli se koná hudební smetanovský festival. 

12.a) ano-b) ne    Když jsme objeli objekt, objevil se vchod. 

13.a) ano-b) ne    Důkladně si prolistoval cenník a zatvářil se nevinně. 

14.a) ano-b) ne    Sjezdovky v Rokytnici v Orlických horách jsou upravené. 

 

15. Ve které z následujících dvojic slov se obě slova vyslovují různě? 

a) Kurd-kurt     

b) nevinní-neviní     

c) sbít-zbít     

d) sněť- sněd 

16. Která z následujících vět je napsána spisovnou češtinou? 

a) Copak se nepamatuješ na to štěně s dlouhýma ušima? 

b) Hltal večeři tak rychle, že se málem udávil knedlíkama. 

c) Měli bysme se vrátit, začíná se brzo stmívat. 

d) Nedělej, že se Tě nedotkla svýma hloupýma řečma. 

17. Ve kterém z následujících slov má předpona pro- jiný význam než v ostatních 

uvedených slovech?  

      a) prorazit   

      b) prospat   

      c) proplakat   

      d) prokřičet 

18. Který z následujících výrazů nelze doplnit do věty Pronásledovaly ji_____________? 

a) děsivé představy a vidiny   

      b) pomluvy kolegů   

      c) neustálé nepříjemnosti   

      d) strážcové pokladu 

19. Do které z následujících vět lze doplnit slovo závodníkovy, aby byla věta správně 

napsána?  

     a) Všechny noviny se zmínily o nejúspěšnějším _______ šampionátu.              

     b) __________ přátelé plně důvěřují jeho schopnostem a dobré přípravě.  

     c) Poprosili jsme __________ průvodce, aby se zmínili o průběhu nejtěžší části turnaje.  

     d) _________ rodiče žijí skromně a nenápadně na malém českém městě. 

20. Ve které z vět vyjadřuje budoucí čas pravděpodobnost?  

     a) Čas pokročil, budeme se chystat k odchodu.  

     b) Dnes nevolej, večer nikdo nebude doma.   

     c) Nebyl jsem ještě venku, ale bude tam určitě zima.  

     d) V Řecku bude velké teplo, vezmu si jen letní šaty. 
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21. Která z následujících vět je napsána bez chyby?  

      a) Opsal mi 65.sonet na 76.straně.  

      b) Výstavu zhlédlo víc jak stodvacet tisíc lidí.  

      c) Chatrč jsme podepřeli dvěmi silnými kůly.  

      d) Přemysl Otakar I získal královský titul. 

22.Které ze sloves je nedokonavé?  

     a) řekni   

     b) kopl   

     c) skočil by   

     d) mručí 

23. Ve které z vět má citoslovce funkci předmětu?  

     a) Pravidelné tik tak nás nenechalo usnout.   

     b) V noci jsem zaslechl nesmělé jé.  

     c) A bič najednou prásk!  

     d) Vydal se přímo k tenounkému ách. 

24. Která z vedlejších vět vyjadřuje skutečnou příčinu první věty?  

     a) Nepůjde do tanečních, protože má horečku.   

     b) Země je kulatá, protože vrhá kulatý stín.   

     c) Bude pršet, protože vlaštovky létají nízko.  

     d) Začínalo ráno, protože kohouti kokrhali. 

25. Vrátili jsme se pozdě, a tak jsme nestihli náš autobus. Nahraďte vyznačený výraz 

v dané větě tak, aby se nezměnil smysl souvětí:  

     a) aby    

     b) a proto    

     c) a předtím    

     d) protože 

26. Které z následujících slov je antonymem ke slovu noc? 

     a) ráno   

     b) večer  

     c) poledne  

     d) den 
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SCIO testy II. 

 

Rozhodněte, zda je věta bez jakýchkoli chyb, chyby označ: 

 

1. a) ano- b) ne   Sytý hladovému nevěří. 

2. a) ano- b) ne   Našli jsme obrovskou píchavku. 

3. a) ano- b) ne   Tatarský biftek je sirové maso. 

4. a) ano- b) ne   Viník pykal za svůj čin. 

5. a) ano- b) ne   Ucítili jsme silný zápach syrovodíku. 

6. a) ano- b) ne   Úder byl tak silný, až se okení tabule roztřásly. 

7. a) ano- b) ne   Na rozdíl ode mě se Magda teple oblékla. 

8. a) ano- b) ne   Tak strašně spěchal domů, že i nakoupit zapoměl. 

9. a) ano- b) ne   Může být rád že z toho vyvázl tak snadno. 

10. a) ano- b) ne   Výstražné tabule vyzívají k opatrné jízdě, mnozí řidiči je však       

nerespektují. 

11. a) ano- b) ne   Přístroj potřebuje dobré uzemnění aby nedošlo k úrazu. 

12. a) ano- b) ne   Pavlo, počtvrté ti říkám, že to není pravda. 

13. a) ano- b) ne   Svadební hosté odcházeli znaveni celodenním veselím. 

 

14. Které z následujících podstatných jmen není hromadné:  

a) křoví   

b) kameny   

c) stromoví   

d) listí 

15. Ve které z vět je užito podmiňovacího způsobu:  

a) Byl jsem vybrán jako instruktor jízdy na snowboardu.  

b) To nám přece nemůžete udělat.   

c) Byli bychom vás navštěvovali častěji, kdybychom měli více času.   

d) Šla jsem lesní pěšinou, dítě nesouc v náručí. 

16. Které z následujících slov bylo vytvořeno ze slovesa:  

a) vysoce   

b) naposled   

c) promyšlený   

d) výsledně 

17. Byl již počátek června, ale stále bylo chladno. Mezi větami je poměr:  

a) slučovací   

b) odporovací   

c) vylučovací   

d) stupňovací 

18. Ještě jednou gratuluji k rodinnému přírůstku, pozdravuji novopečenou maminku a 

dovoluji si připomenout, žes ve svém nadšení zapomněl napsat, jak se bude syn 

jmenovat. Které z následujících souvětí se skládá ze stejného počtu vět jako uvedené 

souvětí?  

a) Denně potkáváme mnoho lidí, některé vidíme poprvé a další jsou nám povědomí, 

protože se stává, že některé tváře nám připomínají jiné.                                  

b) Nejraději bych odjela někam do hor, chtěla bych si vychutnávat ticho a 

neuvědomovat si, že existuje i jiný svět, který je zatížen civilizací.                                  

c) Kvůli jeho nerozvážnému chování, které způsobilo potíže celému kolektivu, je tedy 

nemožné zorganizovat celou akci v plánovaném termínu, což celou věc dále komplikuje. 

d) Své nejrůznější úvahy si namlouval do diktafonu, nechával přepsat písařkou, uložil do 

počítače a používal jako inspiraci k tvorbě svých dalších knih. 
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19. Ve které z následujících vět je nevyjádřený podmět:  

a) Lhát se nemá.  

b) Ovce a berani se pásli na louce.   

c) Přijeli k nám na návštěvu příbuzní.   

d) Jdu napřed. 

20. Ve které z vět je užito trpného rodu:   

a)  Mohutný modřín byl vyvrácen vichřicí.   

b) Odliv nastal zcela nečekaně.   

c) Sparta opět porazila Viktorii.   

d) Budeš dneska na internetu? 

21. Ve které z vět je chyba v interpunkci:  

a) Nemám rád lidi, pro které je jedinou zábavou dívat se na televizi.   

b) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.   

c) Pospěš si, nebo přijdeš pozdě.   

d) Pouze na jihu, kde se rozkládá nízká pahorkatina není zapotřebí stavět hráze. 

22. Urči, jak vzniklo slovo jehličnatý:  

a) skládáním   

b) odvozováním   

c) zkracováním   

d) přejímáním z cizích jazyků 

23. Polština patří mezi jazyky:  

a) románské   

b) slovanské   

c) germánské   

d) arménské 

24. Které přísloví mluví o zbrklosti:  

a) Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.   

b) Dvakrát měř, jednou řež.   

c) Kdo chce psa bít, hůl si najde.   

d) Tichá voda břehy mele. 

 

Doplň správnou předponu s-, z-, vz-:                     

A. __protivil se mi, ne__kušený kuchař, __nést důkazy, __nést obvinění,  

__prostit viny, __hlížel se v zrcadle, ne__těžuj si stále, __koumal viry,  

vy__koušel všechno, vy__tužil loď, ne__těžuj mi situaci, __hodil mísu,  

musíš __pravit dveře, __hlédl zajímavý film, __pustošená krajina,  

__cvrklá a __plesnivělá  jablka, vše __hořelo, __hnilé ovoce, __hrnutí učiva,  

__komolené jméno, __přátelené státy, můj křeček __konal, __boží __levnilo, __pustit řev, 

chodí __hrbený, __kapalněný plyn, __lil mě od hlavy k patě,   

po__kytli mi velkou __levu, __těžka oddychoval, __patřil les, __tvrdlý chléb,  

učitel __jednal pořádek, opatrně se __hýbnul, __běhlý dav hučel 

 

B. Všechno se __běhlo rychle, prezident __jednal mír, __pěvaví ptáci,  

cesty se __bíhaly, hasiči __trhli střechu, __pozoroval ho, __pracoval referát,  

pes __hlížel k pánovi, __hromáždil majetek, cítím se jako __bitý, __pálený, 

babička __práskla ruce, __hrabané listí, šel jako __práskaný, __trmý sráz, __tahoval ke mně 

ruce, pochopil to jen __těží, __hora se ozývalo vrkú,  

při práci se __trhal, pozorně __hlédl krajinu pod sebou, byl __běhlý ve fyzice, __plnil si sen 

__létnout, __kontroluj si úkol, __kloň se víc, pacient __kolaboval,  

Petr __foukl svíčky, __polkni prášek, tváře mu __červenaly, __pokojil se s tím,  

tatínek __kopal mez, neustále si __těžoval, __přísněná pravidla, __kromný dar 
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