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Opakování jazykového učiva 
za 1. ročník

nástavbové studium



1. Vyberte slovo, které není stejným slovním druhem jako 
ostatní:

dokola, okolo, vzadu, nahoře, daleko, mez, uprostřed

2. Co spojuje tato podstatná jména? Jak jim říkáme?

a) skot, včelstvo, hmyz, dubina, studentstvo, listoví

b) Hradčany, kalhoty, housle, Opatovice, Vánoce

c) mléko, dřevo, písek, krev, vápno, pivo

3. U daných slov určete mluvnické kategorie:

• kamarádům

• cizího

• spali bychom
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4. Doplňte správné –i nebo –y:
Dám si radši vepřov_ řízek než hověz_ maso. Slab_ a nerozhodn_ 
muži ženám neimponují. Tatínkov_ oči mluvily za vše. Z ciz_ho 
krev neteče. Pozdravujte Svobodov_.  Stále mě ruší ps_ štěkot. 
Setkal jsem se s tatínkov_m_ spolužáky. Opravdov_ přátelé nás 
nikdy nezklamou.

5. Která z možností je správná:
a) uplakanými modrými očkami
b) uplakanýma modrýma očkami
c) uplakanýma modrýma očkama

6. Dejte do správného tvaru číslovku v závorce:
Mluvil s (oba)_________ podezřelými. Přijď od (tři)_______
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do (čtyři)_________ hodin. Musím ke švadleně s (dvoje) 
___________ kalhotami. Učili jsme se o (desatero) ___‐
________ božích přikázání. Stali se (dvojnásobní) ____‐
__________ olympijskými vítězi. Počítej se (dva tisíce čtyři sta 
padesát) _______________________________ korunami. 
Učitel odjel na výlet s (dvacet dva) _______‐______________ 
studenty. Počítáme s (tisíc) ________ návštěvníků.

7. Ve větě „Chodím do třídy s dvaceti třemi spolužákem“ je 
chyba v:
a) rodě b) pádě c) čísle

8. Sloveso „chtít“ je:
a) způsobové b) sponové c) fázové
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9. Výchozí text:

„Epos vypravuje veršem velkou řadu událostí soustředěných 
kolem společného jádra. Kromě děje se zde bohatě
uplatňuje množství figur, tropů a stálých epitet. Epos 
reprezentoval velkou epiku až do 18. století a patřil 
k nejvýznamnějším literárním žánrům...“ 1)

• Daný text patří k funkčnímu stylu:

a) uměleckému     b) odbornému    c) administrativnímu

• Hlavním cílem tohoto textu je:

a) poučit o pojmu epos

b) citově a esteticky působit na čtenáře

c) agitovat ve prospěch eposu
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• Pro funkční styl výchozího textu není typické používání:

a) termínů b) jmenného vyjadřování c) publicismů

• Vyjmenujte 5 slohových útvarů tohoto stylu.

• Které eposy starověké nebo středověké literatury znáte?

• Která slova slohově zabarvená by se neměla používat 

v odborném stylu?

a) hovorová b) knižní c) odborná d) básnická

10. V následujícím výčtu slov škrtněte ta, která bychom v od‐
borném stylu neměli použít:

svítit, slunéčko, vlnění, slunce, černý, strejda, prima, kapánek, 

kapka, kapička, bába, molekula, moula, obloha, modrojas, 

předmět, pracovat, fuška, zub, zoubek, adopce, flíček, stříbro‐

jasný, rozdělit
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11. Doplňte tuto tabulku – určete mluvnické kategorie 
slovesných tvarů:

osoba číslo čas způsob sloves. 
rod

vid

napíšu jedn.

seďte --- činný

četli byste 2. ---

odpověděli množ. D

smát se ---- ----

8



12. Vyberte z každé řady pojmů ten, který mezi ostatní nepatří:

a) okolo, mimo, vedle, naproti, pod, nahoru, mezi

b) křídlo, klika, karafiát, řepa, oko, lupen

c) zábradlí, lupení, počítání, okvětí, sousoší

d) Vánoce, housle, kalhoty, Opatovice, stoly 

13. Rozhodněte, která z vět neobsahuje mluvnickou chybu:

a) Domluv se s obouma kamarády předem.

b) Přišel za mnou s týmž problémem jako ty.

c) Rodiče se musí o jejich děti pečlivě starat.

d) Zásilku mě, prosím, zašlete do 14 dnů, pak mě už doma 
nezastihnete.
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Řešení:

1. mez
2. a) hromadná
b) pomnožná
c) látková

3. kamarádům  ‐ rod m. životný, č. množné, 3. pád, vzor pán
cizího – rod m. nebo s., č. jednotné, 2. nebo 4. pád, vzor jarní
spali bychom – 1. os., č. množné, zp. podmiňovací, rod činný, vid nedokonavý

4. vepřový  ‐ hovězí ‐ slabí ‐ nerozhodní ‐ tatínkovy  ‐ cizího  ‐ Svobodovy  ‐
psí ‐ tatínkovými  ‐ opravdoví

5. c

6. s oběma – od tří do čtyř – s dvojími – o desateru – dvojnásobnými – se 
dvěma tisíci čtyřmi sty padesáti – s dvaceti dvěma (dvaadvaceti) – s tisícem
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7. c

8. a

9. b  – a  – c  – referát, výklad, přednáška, diskuse, diplomová práce, disertace, 
studie, odborný popis, popis pracovního postupu, esej, kritika, recenze aj.  – Epos 
o Gilgamešovi, Rámájana, Homér: Ilias a Odyssea , Vergilius: Aeneis, Alexandreida, 
Píseň o Rollandovi,  Píseň o Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově aj.  ‐ a

10. slunéčko, strejda, prima, kapánek, kapička, bába, moula, fuška, zoubek, flíček, 
stříbrojasný

11. napíšu – 1. os., čas budoucí, zp. oznamovací, r. činný, vid nedokonavý
seďte – 2. os., číslo množné, zp. rozkazovací, vid nedokonavý
četli byste – číslo množné, zp. podmiňovací, r. činný vid nedokonavý
smát se – číslo a způsob neurčíme, r. činný, vid nedokonavý

12. a) nahoru   b) karafiát   c) počítání d) stoly

13. b
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Metodické pokyny:

1. Text slouží k opakování učiva za 1. ročník. Tímto způsobem žákům 

připomene probranou látku, procvičíme základní jevy a zadáme

podrobné opakování na další hodiny. 

2. Text promítáme pomocí dataprojektoru. V odpovědích na otázky se 

střídají všichni žáci.

3. Učitel objasňuje zapomenuté nebo nepochopené učivo, ke správ‐

ným odpovědím je možné využít i Pravidel českého pravopisu, 

Slovníku spisovné češtiny, popř. i sešitu.

4. Některá cvičení můžeme vybrat i k samostatnému písemnému

řešení v lavicích.

5. Daný materiál můžeme po vytištění využít i k prověřování zadaného

učiva a hodnocení.
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