Nabídkové testy nanečisto 7A–000 – zadání
Když jsem druhý den vstali, obloha byla, jako by
ji někdo vymetl, a proto jsme se rozhodli, že hned
vyrazíme na cestu, abychom splnili plán, který
jsme si dali.
1.

V zadaném souvětí je vět:
a)

6.

5

b) 6
c)

a)

7

c)

přívlastek neshodný

7.

b) příslovečné určení času
c)

b) osobní, tázací
c)

vedlejší příslovečná časová

8.

b) hlavní
c)

Správně seřazená adjektiva podle rostoucí míry
teploty najdeme ve variantě:
a)

vedlejší předmětná

c)
Spojení jako by ji někdo vymetl znamená:
a)

d) Teplý – mrazivý – studený – žhavý - vlažný
9.

Přiřaď antonymum ke slovu nikdy:
a)

Byla bez mráčku.

c)
Slovo hned je z hlediska slovnědruhové platnosti:
a)

často

d) zřídkakdy

částicí

b) citoslovcem
c)

vždy

b) málokdy

d) Bylo větrno.
5.

Mrazivý – studený – teplý – vlažný - žhavý

Byla zatažená.

b) Začínalo sněžit.
c)

Studený – mrazivý – teplý – žhavý - vlažný

b) Mrazivý – studený – vlažný – teplý - žhavý

d) vedlejší přísudková
4.

osobní, vztažné

d) Přivlastňovací, neručité

První věta souvětí je:
a)

Slova ji, který jsou v tomto pořadí zájmeny:
a) přivlastňovací, vztažné

předmět

d) podmět
3.

vyběhneme

d) vydáme se

Slovo den je v zadaném souvětí:
a)

vyskočíme

b) rozjedeme se

d) 8
2.

Slovo vyrazíme můžeme v souvětí nejlépe nahradit
synonymem:

předložkou

d) příslovcem

10.

U slovesného tvaru bude pochválen je použit rod:
a)

mužský

b) činný
c)

ženský

d) trpný
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11.

Ruština, slovenština a polština jsou jazyky:
a)

románské

b) germánské
c)

slovanské

d) ugrofinské
12.

Některá libreta ke Smetanovým operám psala:
a)

Božena Němcová

b) Eliška Krásnohorská
c)

Teréza Nováková

d) Magdalena Dobromila Rettigová
13. Básníka nalezneme ve variantě:
a)

Jan Zrzavý

b) Emil Zátopek
c)

Jan Zahradníček

d) Josef Suk
14. Mezi díla Jaroslava Foglara nepatří:
a)

Hoši od Bobří řeky

b) Volání divočiny
c)

Stínadla se bouří

d) Rychlé šípy
15. V následující ukázce je použit rým:
Rozmarný zlatník listy vytepal,
ze zlata, bronzu, ze zamžené mědi,
je do trav rozhodil a větrům, dětem dal,
k hrám jejich zasněn hledí.
a)

střídavý

b) sdružený
c)

obkročný

d) přerývaný
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