
Pololetní práce z českého jazyka pro 5. ročník   ________________________ ___leden 2021 

    

1. Diktát:______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

           

2. Z diktátu vypiš: 

5 podstatných jmen: …………………………………………………………………………… 

5 sloves :……………………………………………………………………………………….. 

3 přídavná jména: ………………………………………………………… 

3 zájmena: ………………………………………………………………… 

3 předložky:  ……………………………………………………………… 

 

3. Doplň správné i/í, y/ý:  

v_b_rat si mob_l, nab_rat polévku, cítit se nadb_tečný, b_l b_ch b_val nezlob_l, líb_lo se m_ 

to, m_ jsme hráli v_b_jenou, ml_t ob_l_, uml_t kávu, bl_skavý pl_šek, bl_zká vesnice, 

nepl_vej na zem, rozvinutý prům_sl, sedm_čka a osm_čka, sm_čka na laně, p_š krasop_sně, 

l_žařský v_cv_k, v_zrálé v_šně, v_nikající v_sledky, jak se to naz_vá, nez_vej, zapni z_p 

 

4. a/ Doplň ě, nebo je:  

zákaz v__zdu, hv__zdy na nebi, kruhový ob__zd, chutný ob__d, hodina zp__vu, zv__davé 

hříb__, p__stovat kv__ták, babiččino ob__tí, náhle se ob__vil, čisté sv__domí, sb__ratel 

známek, p__t hodin, nejv_tší člov__k 

b/ Doplň ě, nebo ně:  

m__stská policie, dorozum__l se japonsky, jedná rozum__, nezapom__l si úkol, zatm__ní 

M__síce, tvářil se tajem__ , podm__t a přísudek, vým__na sešitů, nečekaná zm__na, velká 

odm__na, jem__ nastrouhaný, um__l to zpam__ti, zřejm__ tomu nerozum__l, nejznám__jší 

malíř   

5. Doplň správné i, y a přiřaď vzor v daném tvaru: 

uhl__m   stavením    krásní lv_       _______________ 

dopis_       ______________   nehlaď cizí ps_   _______________ 

v neděl_    ______________   obtížné jazykolam_  _______________ 

z Jihlav_    ______________   velké přátelstv_   _______________ 

do Čáslav_  _____________   jít k ředitel_   _______________ 

       ke starostov_  _______________ 

6. a/ Doplň správné i, y, nebo a:  

děti výskal_, kliky se vyráběl_, my jsme našl_, brambory dozrál_, lidé přišl_, zvířata běhal_, 

kluci závodil_, děvčata skákal_, oni kreslil_, parníky plul_, auta jezdil_, byl_  jsme doma, 

psi štěkal_ , rozmysl_ si to 

b/ Doplň s/se nebo z/ze: ___ švihadly, __ kamarády, __ Berouna, __ čítanky, __ láskou,           

__ oka, __ cibulemi, __ brambor, __ sestrou, __ Hýskova, __ radostí,__ Sluncem, __ rodiny,               

__ rodinou, __ dovolené, __ psy, jeden __ nás, hrad __ papíru 



7. Napiš správné tvary podstatných jmen: 

1. pád, číslo jednotné   lev  drahokam  učitel   televize 

2. pád, č. j.  ________        ______________        _____________     _____________ 

 

1. pád, č. mn. ________        ______________        _____________     _____________ 

 

4. pád, č. mn. ________        ______________        _____________     _____________ 

 

7. pád, č. mn. ________        ______________        _____________     _____________ 

 

8. Urči slovní druhy, piš číslice nad slova: vchod do nové budovy, užij si hodně zábavy, měj 

  

pevnou vůli, přijedu k vám zítra nebo v neděli, ať se ti daří, hop do vody, čtvery zelené  

 

rukavice, seď rovně a nevykřikuj, osmnáctého ledna, napsal to správně a rychle, moje tričko 

 

 je staré, ale příjemné, zítra nebudu moci přijít 

 

9. Vyčasuj sloveso být v čase přítomném a minulém: 

 

____________ ______________   _____________ _____________ 

____________ ______________   _____________ _____________ 

____________ ______________   _____________ _____________ 

 

10. Napiš několik vět (souvětí) o svých plánech do budoucna, co bys chtěl(a) dokázat, nebo 

se naučit, čím bys chtěl(a) být, jaký máš vzor: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hodnocení práce: 

 

Žákem:__________________________________________________________ 

 

Učitelem:________________________________________________________ 


