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Závěrečná písemná práce z JČ    4. ročník     jméno: ________________________________ 

1. Diktát:           _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Pracuj s textem. 

Když byl Vojtíšek větší, vysazoval ho tatínek na vola Hulána. Vůl ucítil na 

hřbetě zalechtání, ale byl líný a vůbec se neohlédl. Zasáhl oháňkou Vojtu rovnou 

do hlavy. 

- urči slovní druhy- přímo do textu                                    větné vzorce:   

- urči větné vzorce souvětí                                                  ________________________ 

- urči kategorie podtrhnutých slov                                      ________________________ 

kategorie slov: 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

3. Z vět vypiš všechna slovesa a urči jejich kategorie. 

Rys vyslídil místa, kde se koroptve zarývaly do závějí. Štafetové závody vyhrají naši atleti. 

Tatínek pochází z tohoto kraje a maminka se narodila v Praze. 

 

________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 



4. Doplň koncovky sloves v minulém čase. 

 

Dívky se procházel __.   Děvčata si pletl __ věnečky.   Nad lesem létal __ vrány.                                                                   

Koně  hrabal __ svými kopyty. Po obloze plul__ mraky.  Šakali vyl __ na měsíc. 

 

5. Urči základní skladební dvojici: podtržením i dvojitou svorkou nad větou. 

 

Malá děvčátka vesele skotačila na hřišti.        Řidič na dvoře složil hromadu uhlí. 

 

Květiny zalévají zahradníci každý večer.     V pelíšcích se ukrývají malí zajíčci. 

 

 

6. Podtrhuj základní skladební dvojice. Pokud je podmět nevyjádřený, nadepiš jej nad 

přísudek. 

 

Jadérko z jablíčka spalo v zimě pod hlínou. Probudilo se s prvními jarními paprsky. 

 

 

Jabloňka rychle rostla.  Jednou z jara rozkvetla a pod její stín si rády sedaly dívky. 

 

 

 

Hodnocení: 

 

 

 

 



Závěrečná písemná práce z JČ    4. ročník     jméno: ________________________________ 

1. Diktát: 

O Ferdovi 

Ferda zůstal před hlemýždím domkem jako zmoklá slepice. Vodu měl za krkem. Po střevících 

se mu koulely kapky vody. Zahrozil hlemýžďovi a chystal se jít dál. Najednou uviděl, že u 

trávy je pod kamínkem skulina. Hbitě tam vlezl a položil hlavu na raneček. Když vystrčil hlavu 

ven, byl už den. 

 

2. Pracuj s textem. 
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Když byl Vojtíšek větší, vysazoval ho tatínek na vola Hulána. Vůl ucítil na  
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hřbetě zalechtání, ale byl líný a vůbec se neohlédl. Zasáhl oháňkou Vojtu rovnou  

  7        1 

do hlavy. 

 

- urči slovní druhy- přímo do textu                                    větné vzorce:   

- urči větné vzorce souvětí                                          Když V1, V2.       V1, ale V2 a V3. 

- urči kategorie podtrhnutých slov                                        

kategorie slov: 

 

Hulána-   4. p., č. j., r. muž.- živ., pán 

hřbetě- 6. p., č. j., r. muž.- neživ., hrad 

oháňkou – 7. p., č. j., r. žen., žena 

 

3. Z vět vypiš všechna slovesa a urči jejich kategorie. 

Rys vyslídil místa, kde se koroptve zarývaly do závějí. Štafetové závody vyhrají naši atleti. 

Tatínek pochází z tohoto kraje a maminka se narodila v Praze. 

 

vyslídil- 3. os., č. j., min. pochází – 3. os., č. j., přít. 

zarývaly se – 3. os., č. mn., min. narodila se – 3. os., č. j., min.  

vyhrají- 3. os., č. mn., bud.  

 



4. Doplň koncovky sloves v minulém čase. 

 

Dívky se procházely.   Děvčata si pletla věnečky.   Nad lesem létaly  vrány.                                                                   

Koně  hrabali  svými kopyty.  Po obloze pluly  mraky.  Šakali vyli na měsíc. 

 

5. Urči základní skladební dvojici: podtržením i dvojitou svorkou nad větou. 

 

Malá děvčátka vesele skotačila na hřišti.        Řidič na dvoře složil hromadu uhlí. 

 

Květiny zalévají zahradníci každý večer.     V pelíšcích se ukrývají malí zajíčci. 

 

6. Podtrhuj základní skladební dvojice. Pokud je podmět nevyjádřený, nadepiš jej nad 

přísudek. 

                                                                            ( jadérko) 

Jadérko z jablíčka spalo v zimě pod hlínou. Probudilo se s prvními jarními paprsky. 

 

                                                             (jabloňka) 

Jabloňka rychle rostla.  Jednou z jara rozkvetla a pod její stín si rády sedaly dívky. 

 

 

Hodnocení: 

 

 


