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Pololetní práce z jazyka českého
5. ročník

Jméno:

Diktát: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1. Urči slovní druhy:

Brr, to je zima, pošťuchují se jemně malí školáčci u dveří základní školy.

2. Urči stavbu slova a zapiš 2 slova příbuzná:
p ř e h l a s o v a n ý       …………………………………………………...

3. Vymysli slova: 
- souznačná: 
……………………………………………………………………….
- protikladná: 
……………………………………………………………………...
- lichotná:  
………………………………………………………………………
- hanlivá:  
………………………………………………………………………
- nadřazené – podřazené:  
………………………………………………………..

4. Urči slovesné tvary: 
rozkvétají - ………………………………………………………………...
létaly -         ……………………………………………………………......
měl by -      ………………………………………………………………...
ukliď -           ………………………………………………………………

5. Urči podstatná jména: 
bez větve - …………………………………………………………………
milý Pavle!-………………………………………………………………...



s koťaty -   …………………………………………………………………
na pytle -   …………………………………………………………………

6. Doplň správně i, í, y, ý:
v p-tl-  s ob-l-m, zub- a dráp-, nad stol- a ž-dlem-, klas- na pol-,
 šp-čaté skál-, knedl-ky se zel-m, s-lné hlas-, oslav- s přátel-, s-sl- 
na mez-, nov-nové zpráv-, hody na návs-, krokodýl-, v  broskv-ch, 
bez sol-, trolejbus- s v-letn-k-, top-t v kotl-, v-let do Ostrav-, objev-
telé a v-nálezc-, kvetou  j-v-, včel- bzuč-, tác- s chleb-čky

7. Uveď tvary podstatných jmen v daném pádě a čísle: 
sysel (2.p.č.mn.) ………………         krotitel (6.p.č.mn.)…………….
Petr (3.p.č.j.)       ………………         úl  (7.p.č.mn.)        ……………
pila (7.p.č.mn.)   ………………          obuv (7.p.č.j.)       ……………
vejce (6.p.č.mn.) ………………           kotě (7.p.č.j.)   ……………….

8. Urči mluvnický rod podstatných jmen:
dítě - ……….., děti - ………….., ucho - …………., uši - ……………

9. Urči číslo podstatných jmen:
dříví - …., dobytek - …., housle - …., Beskydy - …., listí - …., listy-

10.Urči životnost podstatných jmen:
dobytek - ……….., sněhulák - …………, hmyz - ………, strašák - ..

11.Utvoř 3 věty se slovem  k o l e m  tak, aby v každé větě vyjadřovalo
 jiný slovní druh (nadepiš číslicí):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

12.Doplň:
páchnoucí  s-ra, vlk v-l, v-ří se prach, o-ělit, po-ůstojník, B-tka, 
ob-dnal zájezd, ob-ť války, v-s-pat o-padk-, kní-ka, nap-tí, vl-dná 
tvář, zab-vat se historií, v-roba s-rů, b-lý sní-, mával m-, důležitý 
ob-v, zb-tek dortu, neob-čejně, v-v-nul sílu, sní- se s-pal, -rostl 
dohromady, -neslo se letadlo nahoru, -hodil hrníček na zem, -ničil 
hračky, - lesa, - mámou, -červenala, vodní v-r, s-rová mrkv-čka, 



starob-lé m-stečko, ob-hnout dráhu, ro-ářená hv-zda, ro-stříhal 
pap-r, zb-t psa, -tisknout ruku, bez-ročná p-jčka

Hodnocení: 

Pololetní práce z jazyka českého
5. ročník

Jméno:

Diktát: V zimě o prázdninách děti jezdí na lyžařské kurzy do hor. Žáci jsou 
vyzbrojeni lyžemi, holemi, vhodnou obuví, oděvy a ostatními potřebami. 
V programu se vždy řídí zásadami pobytu v horách. Dopolední výcviky je 
seznamují s pravidly lyžování. Časem se vytrácí úzkost a obavy z rychlé jízdy. 
Všechny začíná naplňovat pocit zdraví a vědomí vlastní síly. Nikdo se nestačí 
nabažit pohádkové krásy zimní přírody. 

1. Urči slovní druhy:
10   3  5  1               5         3      6       2          1       7   1          2          1
Brr, to je zima, pošťuchují se jemně malí školáčci u dveří základní školy.

2. Urči stavbu slova a zapiš 2 slova příbuzná:
p ř e/ h l a s /o v a n ý       hlasovat, hlásek……..

3. Vymysli slova: 
- souznačná: holka – dívka, pěkně – hezky……
- protikladná: veselá – smutná, klid – rámus……….
- lichotná:      ručička, pejsánek………
- hanlivá:       baba, dědek, ……
- nadřazené – podřazené: barvy – černá, bílá……….

4. Urči slovesné tvary: 
rozkvétají –tvar jednoduchý, os. 3., č. mn., zp. oznamovací, č. přítomný
létaly -        tvar jednoduchý, os. 3., č. mn., zp. oznamovací, č. minulý
měl by -      tvar složený, os. 3., č. j., zp. podmiňovací, č. přítomný
ukliď -        tvar jednoduchý, os. 2., č. j., zp. rozkazovací

5. Urči podstatná jména: 
bez větve – rod ženský, číslo jednotné, pád 2., vzor píseň 
milý Pavle!- rod mužský, číslo jednotné, pád 5., vzor pán



s koťaty -   rod střední, číslo množné, pád 7., vzor kuře
na pytle -   rod mužský, číslo množné, pád 4., vzor stroj

6. Doplň správně i, í, y, ý:
v pytli  s obilím, zuby a drápy, nad stoly a židlemi, klasy na poli,
 špičaté skály, knedlíky se zelím, silné hlasy, oslavy s přáteli, sysli 
na mezi, novinové zprávy, hody na návsi, krokodýli, v  broskvích, 
bez soli, trolejbusy s výletníky, topit v kotli, výlet do Ostravy, 
objevitelé a vynálezci, kvetou  jívy, včely bzučí, tácy s chlebíčky

7. Uveď tvary podstatných jmen v daném pádě a čísle: 
sysel (2.p.č.mn.) syslů             krotitel (6.p.č.mn.) krotitelích
Petr (3.p.č.j.)       Petrovi          úl  (7.p.č.mn.)   úly
pila (7.p.č.mn.)   pilami            obuv (7.p.č.j.)  obuví
vejce (6.p.č.mn.) vejcích          kotě (7.p.č.j.)   kotětem

8. Urči mluvnický rod podstatných jmen:
dítě – střední, děti - ženský, ucho - střední, uši - ženský

9. Urči číslo podstatných jmen:
dříví – j., dobytek – j., housle – mn.,Beskydy – mn.,listí – j.,listy-mn

10.Urči životnost podstatných jmen:
dobytek – než., sněhulák – živ., hmyz – než., strašák – živ.

11.Utvoř 3 věty se slovem  k o l e m  tak, aby v každé větě vyjadřova-
lo jiný slovní druh (nadepiš číslicí):
Chlubil se novým kolem (1.). Šel kolem (6.). Nechoď kolem potoka  
(7.).

12.Doplň:
páchnoucí  síra, vlk vyl, víří se prach, oddělit, poddůstojník, Bětka, 
objednal zájezd, oběť války, vysypat odpadky, knížka, napětí, 
vlídná tvář, zabývat se historií, výroba sýrů, bílý sníh, mával mi, 
důležitý objev, zbytek dortu, neobyčejně, vyvinul sílu, sníh se 
sypal, srostl dohromady, vzneslo se letadlo nahoru, shodil hrníček 
na zem, zničil hračky, z lesa, s mámou, zčervenala, vodní vír, 



syrová mrkvička, starobylé městečko, oběhnout dráhu, rozzářená 
hvězda, rozstříhal papír, zbít psa, stisknout ruku, bezúročná půjčka

Hodnocení: 
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