Ukázka testu z českého jazyka
A) Deniska nás totiž ujistila, že ji historie strašně baví, akorát si
nepamatuje čísla a jména. Jistě, i já mám v českých dějinách pořád
co dohánět, ale rozhodně bych se neodvážila tvrdit jako ona, že
Komenského nechal upálit Napoleon.
B) Deniska se pokusila protestovat, že tím vyjadřuje svoji individualitu
a bez piercingu bude „šedivá průměračka“.
C) Dnes přijela Deniska. Milada musela rychle slevit ze svých představ
o guvernantce, která před návštěvníky učí svoji aristokratickou
žačku – totiž mě – české dějiny.
D) Po několika podobně odvážných Denisčiných výrocích Milada
rozhodla, že místo výuky si před návštěvníky budeme prohlížet
časopisy. Pak dodala, že pokud chce být Deniska mojí
guvernantkou, musí z jejího obličeje pryč to haraburdí.
E) Milada jí však odpověděla, že s kovovým ksichtem může leda tak
strašit v katakombách. Deniska se tedy nasupeně odebrala do
pokoje, kde zahájila demontáž obličeje.

1. Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová
návaznost.
2. Dej textu název.
3. Z bodu C vypiš všechna zájmena, urči jejich druh a utvoř 1. pád.
4. U obou souvětí z bodu D utvoř grafy, urči poměry mezi VH a druhy
VV.
5. Urči slovní druhy u bodu E.
6. Najdi synonyma ke slovům: ksicht, odvážný, protestovat, žačka.
7. Najdi antonyma ke slovům: zahájit, demontáž, nasupeně.
8. Vysvětli spojení „šedivá průměračka“.
9. Urči mluvnické kategorie u přísudku „budeme si prohlížet“ z bodu D,
pak z něj utvoř rozkazovací způsob.
10.

Urči mluvnické kategorie podst. jména „výrocích“ z bodu D.

11.

Doplň pravopis:

Chv…le k zam…šlení, tam…ější ob…vatelé, rodiče odešl…, m… jsme
zapom…ěli, sousedov… kráv…, náhlý ob…v, …hnilá jablka, pl…šov…
mazlíčci, sestry si hrál… s panenkam…, b…dlím v ulici N/na H/hrázce,
nos…la na krku samé drahokam....

Be…ubá babička, ne…navný protihráč, H/husité dob…li vítě…tví,
ran…é brambory, s tam…ějšími ženam…, se Smetanov…mi operami,
drz… člověk, rozum…ě …trávit čas, na P/pražský H/hrad se hrnul…
zástupy lidí, v…sutý most v Boleslav…, sl…mák.
K…mono, k…bernetika, kult…ra, t…ra, e…istence, ciz… člověk, ciz…
lidé, třepotav… motýl… let, vesel… ps… štěkot, ryz… zlato, prav…
včel… med, zranil m…ě, mezi strom…, strýčkov… děti, ps… počasí,
jahody …červenal…, cen…é zboží, dobročin…ý spolek, krocan…í
maso, den…í povin…osti, setm…ělo se, zapom…ěl, nerozum…ěl mi.

