
ČJ – TESTÍK 1   
 
Vybírej správné odpovědi a zapisuj je do tabulky (dole pod testíkem).  
Tabulku, nebo její fotokopii odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, či WhatsApp. 
 

1. Urči větné členy ve větě a vyber, která varianta je správně: 
 

Za ranních červánků často pozorujeme opar mlhy. 
 

A. pozorujeme (Př), mlhy (Po), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.) 

B. pozorujeme (Př), opar (Po), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), mlhy (Pk n) 

C. pozorujeme (Př), my (Po nevyjádřený), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.), mlhy (Pk n) 

D. pozorujeme (Př), my (Po nevyjádřený), za ranních (Puč), červánků (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.), mlhy (Pk n) 
 

2. Urči slovesné kategorie (os., číslo, čas, zp., rod, vid) u slovesa a vyber správnou možnost: 

Strouhali jsme  A.   1. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid nedokonavý 
    B.   3. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid nedokonavý 
    C.   1. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid dokonavý 
    D.   3. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod trpný, vid dokonavý 
 

3. Doplň i/y a zjisti, která možnost odpovídá tvému řešení: 
 

Štiplav_  kouř, viděl bratrov_ spolužáky, ryz_  povaha, znám_m umělcům, ps_ obojek, sousedov_m psům 
 

A. –ý, -y, -ý, -ý, -í, -ý 
B. –ý, -i -ý, -ý, -í, -ý 
C. –ý, -y, -í, -ý, -í, -ý 
D. –í, -y, -ý, -ý, -í, -ý 

 

4. Zjisti, která dvojice odpovídá dvojici: cestička  -  pěšinka  
A. bdít  -   spát 
B. týden  -  neděle 
C. neděle  -  pondělí 
D. černá  -  bílá 

 

5. Vzory podstatných jmen jsou správně určeny ve variantě: 
A. Kvítí (stavení), trávě (růže), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (žena) 
B. Kvítí (stavení), trávě (žena), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (kost) 
C. Kvítí (stavení), trávě (růže), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (kost) 
D. Kvítí (stavení), trávě (žena), potůček (hrad), ředitel (muž), část (hrad), správce (soudce), obuv (kost) 

 

6. Zjisti, ve kterém souvětí je vedlejší věta přívlastková: 
A. Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil.   
B. Rozloučil jsem se, jakmile začalo pršet.    
C. Hráli jsme si, kde jsme mohli.     

D. To je úkol, o kterém jsme hovořili.    
 

7. Urči si významové poměry mezi větami hlavními a vyber souvětí, kde je poměr slučovací: 
A. Děvčata nepracovala, a tak jsem se s nimi dal do řeči. 
B. Město už dávno umlklo, ale z nedalekého klubu zněl stále zpěv. 
C. Musím se teple obléci, neboť venku fouká studený vítr. 
D. Ani nenapsal, ani nezavolal. 

 

8. Vyber správnou odpověď na otázku. „Jaký byl testík z češtiny?“ A.    lehký 
FŇ.  lehoučký 
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