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1. 

Ve které z následujících výpovědí je pravopisná nebo mluvnická chyba? 

(A) Hovořil plynule anglicky a ovládal vítečně i italštinu. 

(B) Západ slunce rozzářil omítku osamělých domů. 

(C) Modrooký pirát pohlédl z paluby na blízký poloostrov. 

(D) V muzeu narazili na velmi nezvyklé pamětihodnosti. 
 

2. 

Do které z následujících možností je nutno na vynechané místo doplnit slovo 
pštrosi, aby byla věta napsána pravopisně a mluvnicky správně? 

(A) Už dlouho se zajímáme o ______  a jejich život. 

(B) Na farmě chovají i ________ a labutě. 

(C) S volně žijícími _________ se setkáme v Austrálii. 

(D) I v Čechách se už  chovají ________ pro maso. 
  

3. 

Ve které z následujících možností jsou všechna podtržená velká písmena použita 
správně? 

(A) horská obec Josefův Důl 

(B) krásná Jihočeská krajina 

(C) pan Prezident Václav Klaus 

(D) Česká Republika 
  

4. 

Ve které z následujících možností je obsaženo souvětí? 

(A) Maminka, teta i obě sestřenice rády jezdí na hory. 

(B) Paní Novotná, můžete mi půjčit klíč od půdy? 

(C) Nejprve jsme nakoupili a pak jsme šli do kina. 

(D) Baví mě číst sci-fi a jezdit na kolečkových bruslích. 
  



  
 

© Scio 2009  Český jazyk – 5. třída – DYS 2

5. 

Která z následujících možností obsahuje sloveso ve tvaru rozkazovacího 
způsobu? 

(A) Dávejte konečně pozor! 

(B) Kolikrát to mám říkat! 

(C) Ať už tě tady nevidím! 

(D) Ty aby ses nevytahoval! 
  

6. 

Která z následujících možností neobsahuje slovo se slabikotvornou hláskou r? 

(A) hrdlo 

(B) krkavec 

(C) mrkat 

(D) vrátit 
  

7. 

Které z následujících slov označuje první slavnostní uvedení filmu? 

(A) prémie 

(B) premiant 

(C) premiéra 

(D) premiér 
  

8. 

Které z následujících slov z uvedené básně má ve spisovné češtině pouze jeden 
význam? 

(A) zkoušet 

(B) zápal 

(C) těžký 

(D) tužka 
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TEXT K ÚLOHÁM 9 AŽ 11 

Jak popsat srnu 

M. Kratochvíl 

 
Ruda Hruška od nás z Oslova 

bere vždycky všechno doslova.  

Řekneš: „Jdi do háje!“ – _____ . 

„Tohle nech plavat.“ – Vykoupe se. 

Když zkoušel vzít nohy na ramena, 

zůstala mu jedna vykloubená, 

měli jsme za úkol popsat srnu, 

Ruda se za jednou hnal až k Brnu, 

a když ji doháněl, ztratil tužku... 

Nelžu. To neznáte Rudu Hrušku! 

Na srnu nenapsal vůbec nic, 

uhnal si jen těžký zápal plic. 

S tím však už Ruda má taky praxi –  

hasí si zápal plic minimaxy. 

 

 

 
9. 

Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané místo v uvedené básni? 

(A) Už tam jede 

(B) Rozpláče se 

(C) Hned je v lese 

(D) Zas se třese 
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10. 

Který z následujících slohových útvarů je v uvedené básni přímo připomenut? 

(A) rozhovor 

(B) dopis 

(C) inzerát 

(D) popis 
  

11. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam ustáleného spojení vzít 
nohy na ramena? 

(A) jít pomalu 

(B) utéct 

(C) sednout si 

(D) přijít 
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