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Závěrečná písemná práce z jazyka českého
4. ročník

Jméno: 

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

1.  Doplň i-y, í-ý:
       Jarek, Martin, Matěj, Petr, Zdeněk a Patrik se psem F-ldou se jel- koupat do Malé Lhot- 
k r-bn-ku Kol-sko. Kd-ž př-jel- k vodě, zahrál- si v-b-jenou. Př- hře se pohádal- Jarek 
s Matějem. Petr navrhl, ab- se uspořádal- závod- v plaván-. Vš-chni b-l- pro. Nápad-tý Petr 
závod odstartoval. Jarek b-l prvn-. Kd-ž pomalu v-lézal na břeh, zaslechl za sebou d-vné 
zvuky – uf, och, pomóc. Matěj se top-l. Kéž se mu ho podař- zachrán-t: R-chle k němu plaval 
a s v-pět-m s-l ho v-táhl-. Co m-sl-te, zlob-l- se ještě na sebe? 

2.  Jména chlapců z první věty ze cv. 1 napiš v abecedním pořádku:
……………………………………………………………………………………

3.  Spočítej a zapiš číslicí: (ze cv. 1)
větné celky - ……………….                věty jednoduché - …………..              souvětí - ……...

4. Zvýrazněnou větu z 1. cvičení opiš a vyznač základní skladební dvojici:
…………………………………………………………………………………….

5.  Vypiš z 1. cvičení:
 zájmeno ………………….                 sloveso ………………              příslovce……………...
spojku …………………….                 číslovku ……………..               předložku…………….
citoslovce ………………..                  částici ………………..               příd. jméno…………. 



6.  Doplň správnou koncovku:
jednotné číslo:      o sysl……., na zem…., voz……, v pytl……., bez sol……………
množné číslo:   v květ………, s drahokam…………., na hřib…….., s přátel………, na břez...

7.  Doplň koncovky příčestí minulého: 
Světla zářil-. Lodě plul-. Vystoupil- jsme z auta. Sousedé k nám nepřišl-. Děti si pěkně hrál-. 
Tři třídy žáků jel- na výlet. Na louce se pásl- kozy. Rodiny tábořil- v kempu. Na větvích se 
houpal- jablka. Všichni si šl- zaplavat. Pole zlátl-. Vlaky stál-. 

8.  Doplň v souvětích čárky mezi větami a napiš vzorce souvětí:

Pospíchal na autobus ale nestihl ho.                  ……………………………..
Dělal svou práci jak nejlépe dovedl.                  …………………………….
Vypadal že na ni vzpomíná.                               ……………………………
Když nepřijdeš budu smutná.                             ……………………………

9.  Urči mluvnické kategorie podstatných jmen:
  rod číslo pád vzor
(nové) město
na stráň
u stromu
pánové!
na stavbě
s děvčaty
k tanci
(máte) rohlíky

10. Urči mluvnické kategorie sloves:

     osoba číslo způsob čas
smála jsem se
nemohl
budu číst
přejdeš
ukazují
pracovali
přineseme
máš



Závěrečná písemná práce z jazyka českého
4. ročník

Jméno: 

Diktát: 
Nad lesy brzičko vyšel měsíc. V kempu se rozprostřel klid. Hvězdy se jasně třpytily ve výši a 
stany provívalo neobvyklé chladno. Nad pohasínajícím ohníčkem poletovaly můry. Vítr se 
konečně uklidnil. Z blízkého městečka bylo slyšet psy. Nad hladinu přehrady vyskočily dvě 
rybky. V rákosí umlklo i skřehotání žab. Ve stanech pokojně usínali výletníci.

1.  Doplň i-y, í-ý:
       Jarek, Martin, Matěj, Petr, Zdeněk a Patrik se psem Fildou se jeli koupat do Malé Lhoty 
k rybníku Kolísko. Když přijeli k vodě, zahráli si vybíjenou. Při hře se pohádali Jarek 
s Matějem. Petr navrhl, aby se uspořádaly závody v plavání. Všichni byli pro. Nápaditý Petr 
závod odstartoval. Jarek byl první. Když pomalu vylézal na břeh, zaslechl za sebou divné 
zvuky – uf, och, pomóc. Matěj se topil. Kéž se mu ho podaří zachránit! Rychle k němu plaval 
a s vypětím sil ho vytáhli. Co myslíte, zlobili se ještě na sebe? 

2.  Jména chlapců z první věty ze cv. 1 napiš v abecedním pořádku:
Jarek, Martin, Matěj, Patrik, Petr, Zdeněk

3.  Spočítej a zapiš číslicí: (ze cv. 1)
větné celky - 12               věty jednoduché - 7             souvětí - 5

4. Zvýrazněnou větu z 1. cvičení opiš a vyznač základní skladební dvojici:
Nápaditý Petr závod odstartoval.

5.  Vypiš z 1. cvičení:
 zájmeno se                sloveso přijeli            příslovce pomalu
spojku když                 číslovku první              předložku se
citoslovce uf                částici kéž              příd. jméno nápaditý 

6.  Doplň správnou koncovku:
jednotné číslo:      o syslovi, na zemi, vozy, v pytli, bez soli
množné číslo:   v květech, s drahokamy, na hřiby, s přáteli, na březích



7.  Doplň koncovky příčestí minulého: 
Světla zářila. Lodě pluly. Vystoupili jsme z auta. Sousedé k nám nepřišli. Děti si pěkně hrály. 
Tři třídy žáků jely na výlet. Na louce se pásly kozy. Rodiny tábořily v kempu. Na větvích se 
houpala jablka. Všichni si šli zaplavat. Pole zlátla. Vlaky stály. 

8.  Doplň v souvětích čárky mezi větami a napiš vzorce souvětí:

Pospíchal na autobus, ale nestihl ho.                  V1, ale V2.
Dělal svou práci, jak nejlépe dovedl.                  V1, jak V2.
Vypadal,  že na ni vzpomíná.                              V1, že V2. 
Když nepřijdeš,  budu smutná.                            Když V1, V2. 

9.  Urči mluvnické kategorie podstatných jmen:
  rod číslo pád vzor
(nové) město střední jednotné 1. město
na stráň ženský jednotné 4. píseň
u stromu mužský jednotné 2. hrad
pánové! mužský množné 5. pán
na stavbě ženský jednotné 6. žena
s děvčaty střední množné 7. kuře
k tanci mužský jednotné 3. stroj
(máte) rohlíky mužský množné 4. hrad

10. Urči mluvnické kategorie sloves:

     osoba číslo způsob čas
smála jsem se 1. jednotné oznamovací minulý
nemohl 3. jednotné oznamovací minulý
budu číst 1. jednotné oznamovací budoucí
přejdeš 2. jednotné oznamovací budoucí
ukazují 3. množné oznamovací přítomný
pracovali 3. množné oznamovací minulý
přineseme 1. množné oznamovací budoucí
máš 2. jednotné oznamovací přítomný
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