
ČESKÝ JAZYK 9. TŘÍDA  

Výchozí věta k úlohám 1–3 

Z večerní návštěvy své nemocné babičky jsem se vracela velice znepokojena. 
1. Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). 
1.1 Ve výchozí větě je podmět nevyjádřený. ANO – NE 
1.2 Ve výchozí větě se objevuje přívlastek několikanásobný. ANO – NE 
1.3 Slovo babičky má platnost přívlastku neshodného. ANO – NE 
1.4 Ve výchozí větě jsou zastoupeny dva předměty v 2. pádě. ANO – NE 

2. Označte správnou možnost. 
A) Přísudek ve výchozí větě je vracela jsem se znepokojena. 
B) Přísudek ve výchozí větě je slovesný. 
C) Přísudek ve výchozí větě je jmenný se sponou. 
D) Přísudek ve výchozí větě je tvořen sponovým slovesem. 

3. Která z nabízených možností není pravdivá? 
A) Ve výchozí větě se objevuje přídavné jméno měkké. 
B) Slovo znepokojena lze určit jako doplněk. 
C) Ve výchozí větě je zastoupeno příslovečné určení. 
D) Výchozí věta je větou jednočlennou. 

Výchozí text k úlohám 4–9 
Kdykoliv jsem směla vstoupit do jeho nevelké pracovny, ovládl mne sváteční pocit. 
Upřel na mne trochu zvědavě pohled svých výrazně modrých očí a můj počáteční 
ostych smísený s rozpaky rychle roztál. Rád přijímal pohledné ženy, možná mne před 
mnoha lety mohl mezi ně řadit. Vždycky seděl v křesle u vzorně uklizeného psacího 
stolu před oknem do zahrady. (D. Vaněčková: Jaroslav Seifert v mých vzpomínkách) 

4. Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé? 
A) Ve výchozím textu jsou zastoupena pouze souvětí podřadná. 
B) Ve výchozím textu jsou zastoupena pouze souvětí souřadná. 
C) Ve výchozím textu je obsažena věta jednoduchá. 
D) Ve výchozím textu nejsou zastoupeny spojovací výrazy. 

5. Které z následujících tvrzení o větách podtržených ve výchozím textu je pravdivé? 
A) Obě věty jsou vedlejší věty příslovečné časové. 
B) Obě věty jsou věty hlavní. 
C) Alespoň jedna věta je vedlejší věta příslovečná časová. 
D) Alespoň jedna věta je vedlejší věta přívlastková. 
6. Přiřaďte k výrazům tučně vyznačeným ve výchozím textu (6.1–6.4) odpovídající 
větné členy (A–F). (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit jednou. Dvě 
možnosti zbydou a nebudou využity.) 

6.1 pracovny 

6.2 pocit 

6.3 rád 

6.4 vzorně 
A) doplněk 
B) přívlastek shodný 
C) příslovečné určení způsobu 
D) příslovečné určení místa 
E) podmět 



F) předmět 
7. Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda tučně vyznačený 
větný člen je přívlastkem neshodným (ANO), nebo ne (NE). 
7.1 pohled svých výrazně modrých očí ANO – NE 
7.2 přijímal pohledné ženy ANO – NE 
7.3 u vzorně uklizeného psacího stolu ANO – NE 
7.4 před oknem do zahrady ANO – NE 

8. Který z následujících úseků výchozího textu není větou hlavní? 
A) Kdykoliv jsem směla vstoupit do jeho nevelké pracovny... 
B) Upřel na mne trochu zvědavě pohled svých výrazně modrých očí... 
C) Rád přijímal pohledné ženy... 
D) …, možná mne před mnoha lety mohl mezi ně řadit. 

9. Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje bezpředmětné sloveso? 
A) …, ovládl mne sváteční pocit 
B) Upřel na mne trochu zvědavě pohled… 
C) Rád přijímal pohledné ženy… 
D) Vždycky seděl v křesle… 

10. Rozhodněte, která z uvedených vět není jednočlenná. 
A) Včera mě začalo škrábat v krku. 
B) Na horách chumelilo čím dál tím víc. 
C) Ještě se nám nechce spát. 
D) Nerozlij tu vodu. 

11. Vypište z následujících vět základní skladební dvojice. 

Na sousedově zahradě se najednou nečekaně ozvalo hlasité hurá! 

Večer jsou ulice v naší ulici ztichlé a zcela opuštěné. 

12. Označte větu, která obsahuje podmět všeobecný. 
A) Měla na sobě krátké tričko a riflovou sukni. 
B) Netrpělivě jsme čekali na příjezd autobusu. 
C) V divadle hráli hru z doby Václava IV. 
D) Chtěli nám oplatit naši pohostinnost. 

13. Označte možnost, ve které se vyskytuje pravopisná chyba v interpunkci. 
A) Za řadovými číslovkami, pokud je píšeme číslicí, musíme napsat tečku. 
B) Kolikrát vám mám opakovat, abyste dávali pozor, když vám vysvětluji, co bude 
vaším úkolem? 
C) Vtom se otevřely dveře průvan sebral tanečnici a ona vlétla jako motýl rovnou do 
kamen k cínovému vojáčkovi. 
D) Týden před odjezdem na dovolenou onemocněl bratr neštovicemi, a tak jsme byli 
nuceni hledat jiný termín, který by všem vyhovoval. 

Výchozí text k úlohám 14–18 
(1) Vstal jsem z lavičky a šel jsem přímo proti němu tak, jako bych do něho chtěl 
vrazit, pohlédl na mne dotčeně, ale vzápětí mne poznal a rozpřáhl ruce… 
(2) Vysvětlil jsem mu, že jsem sem přijel před necelou hodinou kvůli nějaké 
bezvýznamné záležitosti, která mne tu zdrží asi dva dny, a on ihned projevil radostný 
údiv, že má první cesta vedla za ním. (Milan Kundera: Žert, upraveno) 
14. Určete druh souvětí u prvního větného celku (1) výchozího textu. 
15. Určete druhy vedlejších vět z druhého větného celku (2) výchozího textu. 
(Zachovejte pořadí, v jakém se v textu objevují.) 



16. Vypište ke každému z následujících větných členů (16.1–16.4) alespoň jeden 
příklad z výchozího textu. 

16.1. předmět ve 4. pádě 

16.2 příslovečné určení způsobu  

16.3 postupně rozvíjející přívlastek 

16.4 podmět vyjádřený 
17. Vypište z druhého větného celku (2) věty hlavní. 
18. Rozhodněte o každé informaci (18.1–18.4), zda je pravdivá (ANO), nebo není 
(NE). 
18.1 Výchozí text obsahuje 7 vět hlavních. ANO – NE 
18.2 Ve výchozím textu se objevují bezpředmětná slovesa. ANO – NE 
18.3 Všechny vedlejší věty ve výchozím textu jsou uvozeny podřadicími spojkami. 
ANO – NE 
18.4 Ve výchozím textu jsou mezi větami hlavními zastoupeny poměry slučovací a 
vylučovací. ANO – NE 

Řešení: 

1.1 ANO, 1.2 NE, 1.3 ANO, 1.4 NE; 2. B; 3. D; 4. C; 5. C; 6.1 D, 6.2 E, 6.3 A, 6.4 C; 

7.1 ANO, 7.2 NE, 7.3 NE, 7.4 ANO; 8. A;9. D; 10. D; 11. ozvalo se hurá, ulice jsou 

ztichlé a opuštěné; 12. C; 13. C; 14. souvětí souřadné; 15. vedlejší věta předmětná, 

přívlastková, přívlastková; 16.1 mne, ruce, údiv, 16.2 přímo, tak, dotčeně, 16.3 

nějaké bezvýznamné, má první, 16.4 která, on, cesta; 17. Vysvětlil jsem mu, a on 

ihned projevil radostný údiv.; 18.1 ANO, 18.2 ANO, 18.3 NE, 18.4 NE 
 


