
Kontrolní práce z jazyka českého        konec školního roku         9. ročník 

Jméno: 

 

1. Doplň správně chybějící souhlásku: 

Závazný sli _  , vysoká vě _ , plná kone  _ , ní  _ ká  chalou _ ka, he _  ký  výle _ ,  

pře _ pově _  počasí, vl  _ ká  ze _ , dlouhý  prova _, nalakované ne _ ty, bolavý zu _ . 

 

2.   Vyskloňuj přídavné jméno s podstaným jménem: 

          v čísle jednotném   náhlý útěk                       v čísle množném  barevný motýl 

1. p. ______________________________________________________________ 

2. p._______________________________________________________________ 

3. p._______________________________________________________________ 

4. p._______________________________________________________________ 

5. p._______________________________________________________________ 

6. p._______________________________________________________________ 

7. p._______________________________________________________________ 

                                                                                                           

3.   Urči                rod                  číslo                 pád                    vzor 

v kapsách   ___________________________________________________________ 

mám psa    ____________________________________________________________ 

do sadu      ____________________________________________________________ 

za sousedy  ___________________________________________________________ 

k telatům    ___________________________________________________________ 

má pětku     ________________________________________________________________ 

 

4.   Urči základní skladební dvojici (podmět podtrhni podle pravítka, přísudek 

vlnovkou)  

Po zimě vál vlahý větřík. Mladí myslivci ulovili mnoho vysoké zvěře. Moje maminka 

velmi dobře vaří. Pestré letní květy lákaly hmyz k opylování. Teplé sluneční paprsky 

zahřály prochladlou zem. Včera večer se Jana dívala na televizní noviny.  

           

5. Doplň i,í, y,ý: 

Z  .  vá únavou, pl  . noucí voda, V  . soké  M  .  to, dob  .  tá  pevnost, b  . lá skříň,  

nezv  .   klý   příb  .   tek, kysel  .  na  s  . rová, kus s  .  ra, m  . slivna, spl  .  vavé šaty,  

seml  .  t  ob  . lí, ml  .  nské kolo, bl . skavý kam . nek, v . sm . čit b . t. 

 

6.  Doplň správně příčestí minulé (přísudek podtrhni vlnovkou a všechny podměty podle 

pravítka: 

Chlapci i dívky se účastnil_ sportovní soutěže. Kuřata se batolil_ po dvoře. Traktory 

vyjel_ do polí. Houby a maliny rostl_ na kraji lesa. Tomáš s Martinem střílel_ z luku. 



Večer se rozsvítil_ pouliční světla. Stroje zpracovával_ úrodu. Na zahradě rozkvétal_  

růže a pivoňky. Psi a kočky se honil_ po návsi. Kombajny a traktory jezdil_  po poli. 

 

7.   Doplň pravopis podstatných jmen 

Ve větv_ch roste jmel_. Šváb_ najdeme ve špinavých koutech. Cibul_ tulipánu 

najdeme v zem_. V našich lesích nevidíme rys_ často. Bobrov_ je ve vodě dobře. 

Rorýs_ za letu i spí. Po koupel_ jsi voněla levandul_. Vrb_ jsou strom_. 

 

8.  Sloh:  Moje plány na letní prázdniny                                                                   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


