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Obtížnost 1 
Úloha 1

Vyber správnou odpověď.

Ve které z následujících vět je chyba ve shodě přísudku s podmětem?

Barvy se změnily.

Duha a rosa byly sestry.

Po nebi pluly mraky.

Kohouti a pávi se nenáviděly.

Úloha 2

Vyber správnou odpověď.

Do které věty lze doplnit pouze „i/í“?

Páv- se p-šně procházel- na pol-.

Tmav- kohout v-letěl na plot.

Kol-čky na prádlo zůstal- na šňůře.

Šediv- staroušci chodil- o hol-.

Úloha 3

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )
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Které z následujících slov se skloňuje podle vzoru moře ?

kůže

nebe

slepice

kníže

Úloha 4

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Kterým slovním druhem je slovo podtržené v následující větě?
„Občas dělala na nebi velké prádlo.“

příslovcem

podstatným jménem

předložkou

přídavným jménem
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Úloha 5

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Kterým slovem lze beze změny významu nahradit podtržené slovo v následující větě?
„Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho.“ ?

bydlela

hlídala

žila

kralovala

Úloha 6

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )
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Které z následujících tvrzení z textu nevyplývá ?

Duha je krásnější než bouřka.

Nic nebylo tmavší než bouřka.

Bouřka při praní krásně zpívala.

Na tmavou a šedivou zemi byl smutný pohled.

Úloha 7

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Který slovesný způsob je užit v následující větě?
„Tak poslouchejte.“

rozkazovací

ani jeden

oznamovací

podmiňovací
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Úloha 8

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Kterou spojkou můžeš nahradit ale  v následujícím souvětí, aby smysl sdělení zůstal zachován?
"Bouřka byla její teta, ale  neměla ji ráda pro její krásu."

i když

avšak

která

protože

Úloha 9

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )
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Z kolika vět se skládá následující souvětí?
„Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.“

ze 4

z 2

z 1

z 3

Úloha 10

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Která z možností obsahuje slova vztahující se nejtěsněji k uvedenému textu?

kohout, páv, prádlo

prádlo, bouřka, slunce

bouřka, slepice, slunce

barvy, bouřka, duha
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Úloha 11

Vyber správnou odpověď.

Které z následujících slov obsahuje předponu?

obarvili

bar

barvička

barevný

Úloha 12

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Co z uvedeného textu vyplývá?

Slunce a déšť jsou rodiče bouřky.

Déšť je bratr duhy.

Duha je jedináček.

Rosa a duha jsou sestry.
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Úloha 13

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Která z následujících vět je v uvedeném textu nejméně důležitá?

Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho.

Tak poslouchejte.

Občas dělala na nebi velké prádlo.

Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé.

Úloha 14

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )
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Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo v první větě?

pověst

píseň

zpráva

pohádka

Úloha 15

Vyber správnou odpověď.

Tohle je _______ o tom, jak kohouti obarvili svět. Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled.
Všechno, co na zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal tmavou barvou.
Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam vládla bouřka, nejtmavší ze všeho. Občas dělala na
nebi velké prádlo. Prala mraky, oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala.

Ale něco barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její teta, ale neměla ji ráda pro
její krásu.

( ukázka z knihy Magor dětem )

Co je podmětem v následující větě?
„Občas dělala na nebi velké prádlo.“

podmět je nevyjádřený

prádlo

na nebi

občas
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Úloha 16

Vyber správnou odpověď.

Pepa je zvídavý chlapec. Rád se dozvídá něco nového o všem možném, baví ho zejména vyhledávat si zajímavé
informace o vesmíru, vzdálených zemích a zvířatech, která tam žijí. Nejlepší je, když je v knize kromě textu také hodně
obrázků.
Jakou knihu by si Pepa asi přál k narozeninám?

encyklopedii

kuchařku pro děti

pověsti

pohádky

Úloha 17

Vyber správnou odpověď.

Ve které větě je chybně napsáno přídavné jméno?

Nejím včelí med.

Prošli jsme bukovím lesem.

Hrál si se svým malým bratrem.

Bála se sovího houkání.

Úloha 18

Vyber správnou odpověď.

Ve které větě je chyba v psaní mě/mně ?

Upečené perníky za několik dní zmněknou.

Vůbec nic se tu nezměnilo.

Babička měla vždycky nejlepší cukroví.

Rozhodčí změřili skok našeho závodníka.
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Úloha 19

Vyber správnou odpověď.

Do které věty je třeba doplnit čárku?

Ivan šel do kina s Marií a Jardovou sestrou Blankou.

Prosím o chvilku ticha.

Na zahradě zrají jablka a hrušky.

Mám rád jahody maliny i borůvky.

Úloha 20

Přepiš následující větu spisovně se stejným slovosledem.

Ten starej čokl ňák divně hejbe vocasem.
__(1)__
(1)

Úloha 21

Doplň do věty správný tvar slova pole .

Na __(1)__ právě probíhala sklizeň obilí.
(1)

Český jazyk 5. ročník
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Úloha 22

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Uvedený text je:

pohádkou

bajkou

reklamou

popisem pracovního postupu

Úloha 23

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Ve které z následujících vět není sloveso ve 2. osobě množného čísla?

Několika hvězdám přimalujte bohatý ohon.

Nedělejte ji příliš řídkou.

Voskovky vodovou barvu odpudí.

V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy.
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Úloha 24

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Kterou spojkou lze nejlépe spojit věty 4 a 5 výchozího textu, aby smysl zůstal zachován?

jestliže

když

protože

ale

Úloha 25

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Která z nabízených možností obsahuje souvětí?

Pro každou použijte dvě různé barvy.

V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy.

Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy.

Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu.
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Úloha 26

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Které z následujících tvrzení z uvedeného textu vyplývá?

Každá hvězda má žlutý ocas.

Na hvězdy použijeme různé barvy voskovek.

Nejprve namalujeme modrou oblohu.

Hvězdy malujeme vodovkami.

Úloha 27

Odpověz na otázku.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Z kolika vět se skládá následující souvětí?
"Voskovky vodovou barvu odpudí, barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit."

ze tří

ze dvou

z jedné

ze čtyř
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Úloha 28

Odpověz na otázku.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Co je přísudkem v následující větě?
"V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy."

si namíchejte

namíchejte

si namíchejte množství

namíchejte množství

Úloha 29

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Která z možností by byla nejlepším nadpisem uvedeného textu?

Letní obloha

Jak namalovat ohňostroj

Dovolená na horách

Jarní louka
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Úloha 30

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Kterým slovním druhem jsou slova podtržená v následující větě?
"Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy ."

podstatné jméno

sloveso

příslovce

přídavné jméno

Úloha 31

Vyber správnou odpověď.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Která z možností je základní skladební dvojicí následující věty?
„Voskovky vodovou barvu odpudí.“

voskovky barvu

voskovky odpudí

vodovou barvu

barvu odpudí
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Úloha 32

Odpověz na základě informací v textu.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Jakou barvou bude podle uvedeného textu namalována obloha?

bílou

šedou

žlutou

modrou

Úloha 33

Odpověz na základě informací v textu.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Vypiš z textu slovo, které je synonymem ke slovu ocas : __(1)__
(1)

Úloha 34

Odpověz na otázku.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.
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  svíčka         papír         plocha         barvy         hvězda         vodovky         kelímek         voskovka       
 

Číslovkou ve větě „ Pro každou použijte dvě různé barvy .“ je slovo __(1)__.
(1)

Úloha 35

Odpověz na otázku.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Společným kořenem slov přimalovat, malíř, omalovánky, malba, malování  je __(1)__.
(1)

Úloha 36

Odpověz na základě informací v textu.

1. Nakreslete barevnými voskovkami po celém papíru hvězdy. 2. Pro každou použijte dvě různé barvy. 3. Několika
hvězdám přimalujte bohatý ohon. 4. V kelímku si namíchejte větší množství modré vodové barvy. 5. Nedělejte ji příliš
řídkou. 6. Modrou barvu naneste po celé ploše papíru tak, že pokryjete i svou kresbu. 7. Voskovky vodovou barvu odpudí,
barevné hvězdy budou z modré plochy krásně zářit.

Ze slov v nabídce se k uvedenému textu nevztahuje  slovo
Vybrané odpovědi:
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Úloha 37

Vyber správnou odpověď.

Jedna babka kulatá
má sto sukní ze zlata.
Když jí jednu svléknout zkusíš,
________ se při tom musíš.

Uvedený text je ukázkou

poezie

prózy

Úloha 38

Vyber správnou odpověď.

Jedna babka kulatá
má sto sukní ze zlata.
Když jí jednu svléknout zkusíš,
________ se při tom musíš.

Které slovo se nejlépe hodí na vynechané místo v posledním řádku?

zamyslet

rozplakat

usmívat

převléknout
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  ze zlata         hranatá         babka         musíš         svléknout         při tom       
 
 
kulatá - __(1)__  
zkusíš - __(2)__ 

 

Úloha 39

Odpověz na základě informací v textu.

Jedna babka kulatá
má sto sukní ze zlata.
Když jí jednu svléknout zkusíš,
________ se při tom musíš.

Text je hádankou, jejíž řešení lze složit z písmen ELUIBC .
Řešením hádanky je slovo __(1)__.
(1)

Úloha 40

Doplň slova, která se vyskytují v textu, aby vytvořila rým.

Jedna babka kulatá
má sto sukní ze zlata.
Když jí jednu svléknout zkusíš,
________ se při tom musíš.

(1) Vybrané odpovědi:

(2) Vybrané odpovědi:
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