Pracovní list pro 9. ročník-český jazykmluvnice
Práce s textem
V raních novinách se oběvili informace o neůrodě na Jižní
moravě. Vspoměli jsme si, že se zde nedávno rozvodnili
řeky. Zatopené pole již nevydají nic s toho co se zasadilo, a
proto hrozí že budeme muset více plodin dovážet.
1. Přepiš text bez chyb:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Práce s posledním souvětím:
a) Urči počet vět, vypiš věty vedlejší a urči jejich druh, urči poměr
mezi větami hlavními, urči druh souvětí.

b) Z jednotlivých vět vypiš základní skladební dvojice.
c) Vypiš a urči neohebné slovní druhy.

d) Napiš sloveso vidu opačného ke slovesům

NEVYDAT -

ZASADIT DOVÁŽET e) Ke slovu ZATOPENÉ napiš synonymum.

3. Označ správnou odpověď:
1. Který jazyk nepatří mezi slovanské jazyky?
a) bulharština
b) polština
c) italština

2. Jak se nazývá nejstarší slovanský jazyk?
a) slovenština
b) starochorvatština
c) staroslověnština

3. Co není sousloví?
a) průmyslová škola
b) vysoká tráva
c) vysoká škola

4. Které slovo není mnohoznačné?
a) list
b) hlava
c) zemědělství

5. Které slovo není vytvořeno skládáním?
a) horolezec
b) horstvo
c) velehory

6. Která věta je jednočlenná?
a) Padá sníh.
b) Začalo sněžit.
c) Napadl metr sněhu.

7. Kterou větu tvoří základní skladební dvojice?
a) Píšu úkoly.
b) Petr píše.
c) Píše dobře.

8. Ve které větě je přísudek jmenný se sponou?
a) Děvče se vesele smálo.
b) Děvče se stále usmívalo.
c) Děvče je stále veselé.

9. Ve které větě je přívlastek neshodný?
a) Píše velmi pomalu.
b) Praha, hlavní město, je překrásná.
c) Jízda vlakem byla zdlouhavá.

10.Ve které větě výraz „ v lese “ není příslovečné určení místa?
a)Stromy v lese se prohýbaly pod tíhou sněhu.
b)Celou hodinu jsme se procházeli v lese.
c)V lese bylo naprosté ticho.

11. Která věta není napsána správně?
a)Sport miloval nadevše.
b)Nejvíce ze všeho miloval sport.
c)Sport, především atletiku miloval nejvíce.

12. Které souvětí je souřadné?
a)Zastavil, aby se mohl rozhlédnout po krajině.
b)Zastavil, protože se chtěl rozhlédnout po krajině.
c)Zastavil, neboť se chtěl rozhlédnout po krajině.

13. Která vedlejší věta je podmětná?
a) Řekl, že vše již umí.
b) Zdálo se, že vše již umí.
c) Měl dojem, že vše již umí.

14. Která věta je napsána špatně?
a) Hříbě a kůzle skákaly.
b) Hříbě a kůzlata skákaly.
c) Hříbata a kůzlata skákaly.

15.Ve které větě je slovo „cesta“ podstatným jménem konkrétním?
a)Cesta letedlem se mi líbila.
b)Přeji vám hodně štěstí na společné cestě životem.
c)K chatě vedla kamenitá cesta.

16. Která věta je napsána správně?
a) Koupil si hodinky s fosforeskujícíma ručičkami.
b) Zajíc stříhal ušima.
c) Pes pobíhal mezi nohama stolu.

17. Které podstatné jméno není pomnožné?
a) trenýrky
b)prázdniny
c)ledviny

18. Pro kterou sestavu platí: zájmeno osobní, ukazovací, záporné?
a)vy, onen, ničí
b)oni, váš, žádný
c)my, jenž, nikdo

19.Pro kterou sestavu platí: číslovka určitá řadová, druhová, násobná?
a) pátý, dvoje, pět
b) druhý troje, pětkrát
c) dvoje, šest, trojnásobný

20. Ve které větě je sloveso vidu dokonavého?
a) Petr se celé odpoledne koupal v rybníce.
b) Petr se často vykoupal v rybníce.
c)Petr se často koupával v rybníce.

