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¾ prověrka z českého jazyka – 4. třída
Jméno: 

Diktát:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

1. Doplň i, í, y, ý:
Mezi b-dl-, za hvězdam-, uhl- , u Vltav-, k Lab-, proti jedl-, se zel-m, s hř-
bat-, ze žul-, údol-m, chlap-, s rostl-nam-, nad kř-dl-, v neděl-, za horam-, 
s drahokam-, ob-l-, o s-slov-, provaz-, se sob-, s kl-č-, hlas-t- sm-ch, brz-
čko, op-lovat květ, v-děl v-dle

2. Urči slovní druhy (nadepiš číslicí):
 
     Petr přišel ze školy. On měl vyučování do jedné hodiny. 

     Jeho sestra Lenka si psala úkol. Ona je mladší. 

3. Urči slovesné tvary:

osoba číslo čas
poznává
překulili se
vím
nedostaneš se
došla
budeme trhat
napíšeš
rozběhlo se

                                                         



4. Urči podstatná jména:

pád číslo rod vzor
kamarádi
s jevištěm
u  večeře
k selatům
bez bříz
myslivče!  
v křoví
o domech
pro družstva
v neděli

5. Napiš správné tvary podstatných jmen:

mezi úrodnými (pole)……………           pod třemi (strom) ………………….
s vlídnými (slovo) ………………            k (páv)                …………………
vidím zlé (pes) …………………             s dobrými (jídlo) …………………...
v hlubokých (les) ……………..              známému (spisovatel) ……………..
uhelné (důl)……………………              jedu do (Ostrava) …………………..
s našimi (přítel) ………………               za skalními (orel) …………………
pluje po (Labe) ………………                 do (Vltava)………………………….

6. Napiš podstatná jména ve správném tvaru:

Praha (2.p., č.j.) - …………..                   sůl (2.p., č.j.) - …………………
bratr (3.p., č.j.) - ……………                  škola (7.p.,č.mn.) - ……………..
houska (4.p., č.mn.) - …………              vítěz (3.p., č.j.) - ………………..
kos ( 7.p., č.mn.) - ……………               zábradlí (4.p., č.j.) - …………….
tabule (6.p., č.j.) - ……………                hlas (7.p., č.mn.) - ……………
jedle (7.p., č.mn.) - …………..                 chlapec (5.p., č.mn.) - …………



¾ prověrka z českého jazyka – 4. třída
Jméno: 

Diktát:
Naše země není veliká. Máme však roviny s úrodnými lány. Jsou zde 
pahorkatiny s břízami. Máme též lesy, kde rostou vysoké stromy a mnohé houby. 
Žijí tam holubi, někdy můžeme spatřit i tetřevy. Máme spoustu památných měst 
i míst s továrnami, školami a divadly. 

1. Doplň i, í, y, ý:
Mezi bidly, za hvězdami, uhlí , u Vltavy, k Labi, proti jedli, se zelím, 
s hříbaty, ze žuly, údolím, chlapi, s rostlinami, nad křídly, v neděli, za 
horami, s drahokamy, obilí, o syslovi, provazy, se soby, s klí
i, hlasitý smích, brzičko, opylovat květ, viděl vidle

2. Urči slovní druhy (nadepiš číslicí):
        1        5      7      1        3      5           1             7       4         1
     Petr přišel ze školy. On měl vyučování do jedné hodiny. 
        3        1           1       3     5         1       3      5       2
     Jeho sestra Lenka si psala úkol. Ona je mladší. 

3. Urči slovesné tvary:

osoba číslo čas
poznává 3. jednotné přítomný
překulili se 3. množné minulý
vím 1. jednotné přítomný
nedostaneš se 2. jednotné budoucí
došla 3. jednotné minulý
budeme trhat 1. množné budoucí
napíšeš 2. jednotné budoucí
rozběhlo se 3. jednotné minulý

                                                         



4. Urči podstatná jména:

pád číslo rod vzor
kamarádi 1. množné mužský pán
s jevištěm 7. jednotné střední moře
u  večeře 2. jednotné ženský růže
k selatům 3. množné střední kuře
bez bříz 2. množné ženský žena
myslivče!  5. jednotné mužský muž
v křoví 6. jednotné střední stavení
o domech 6. množné mužský hrad
pro družstva 4. množné střední město
v neděli 6. jednotné ženský růže

5. Napiš správné tvary podstatných jmen:

mezi úrodnými (pole)poli           pod třemi (strom) stromy
s vlídnými (slovo) slovy              k (páv)                pávovi
vidím zlé (pes) psy                      s dobrými (jídlo) jídly
v hlubokých (les) lesích              známému (spisovatel) spisovateli
uhelné (důl)doly                          jedu do (Ostrava) Ostravy
s našimi (přítel) přáteli               za skalními (orel) orly
pluje po (Labe) Labi                   do (Vltava)Vltavy

6. Napiš podstatná jména ve správném tvaru:

Praha (2.p., č.j.) - Prahy                   sůl (2.p., č.j.) - soli
bratr (3.p., č.j.) - bratrovi                  škola (7.p.,č.mn.) - školami
houska (4.p., č.mn.) - housky              vítěz (3.p., č.j.) - vítězi
kos ( 7.p., č.mn.) - kosy               zábradlí (4.p., č.j.) - zábradlí
tabule (6.p., č.j.) - tabuli                hlas (7.p., č.mn.) - hlasy
jedle (7.p., č.mn.) - jedlemi                chlapec (5.p., č.mn.) – chlapci!
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