
ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – ČESKÝ JAZYK – 4. ROČNÍK 

Datum: ……………………………………………   Jméno: …………………………………………………. 

1. Doplň správně koncovky sloves: 

Krasobruslařky brusl__. Děti běhal__ po dvoře. Jana mysl___ na maminku. Žáci 

pracoval___ pilně ve škole. Kuřata běhal___ po dvoře. Děti nos____ aktovku. 

2. Doplň správně tabulku podle zadání: 

Podstat. jméno pád Podstat. jméno pád Podstat. jméno pád 

Pávi  K vítězi  O netopýrovi  

Barvami  Na mezi  Romane!  

Kočkou  K jedli  Ve vsi  

Do bytů  U Vltavy  Na větvi  
3. Zadaná slova doplň správně do spojení: 

Leželi, ležely, ležela   křižovali, křižovaly, křižovala 

Časopisy …………………………. na polici     Hromy a blesky ………………………. oblohu 

Kluci ………………………….  ve stanech.    Po schodech se lidé …………………………… . 

Děvčata ………………….. na dece u vody.   Auta se ………………….. při jízdě na silnici. 

4. Opakujeme koncovky podstatných jmen: 

Vracím se do Bratislav__. B__dl__m v Mladé Boleslav__. Vlak ujíždí k Břeclav__. 

To jsou děti z Doubrav__. Cíl našeho putování je v Příbram__. Na prázdniny 

pojedu do Košav__. Z Vrchlab__ cestujeme do Krkonoš. Strýcova hájovna je 

nedaleko M__jav__. Dostal jsem dop__s od Tomáše z Opav__. Bratr půjde 

studovat do Ostrav__. Proti kašl__ je s__rup z jitrocele. Motýl__ zkoumají 

květy tykadl__. V sobotu se scház__m s přátel__ na lovu ryb. Plot b__l obrostlý 

černými bez__. V příslov__ch je uložena l__dská moudrost. Obchody v našem 

okol__ mají o neděl__ch zavřeno. V les__ch už rostou houb__. Pacient upadl do 

bezvědom__. Sokolník krm__ sokol__. Sokol__ pro něj lov__ drobnou zvěř. 

Jarka se voz__ na saních. Na čele mám boul__. Honza sraz__l kuželky koul__. 

 (úkol navíc = v prvním řádku textu vyznač slovní druhy) 



5. Pracujeme s podstatnými jmény: = utvoř tvar podle zadání 

Okno (2. p. č. mn.) = ……………………………………. 

Horáček (5. p. č. j.) = ………………………………… 

6. Opakujeme slovesa: = ke slovesu zpívám utvoř: 

a) infinitiv ………………………………………………………………………………………………………. 

b) 2. os. č. mn., zp. oznam., čas bud. ………………………………………………………… 

c)1. os. č. mn., zp. rozkazovací ………………………………………………………………….. 

7. Práce s chybou - oprav nesprávně napsaná slova (pokud jsou napsaná chybně…) 

Přeceda ………………………………………………. Bohactví ……………………………………………… 

Rosviť …………………………………………………. Zpjev ………………………………………………….. 

8. Napiš uvedené věty v množném čísle , vyznač základní skladební dvojice + slovní druhy  

Na naši zahradu často přilétal kos. Kosa v rukou sekáče zvonila. Pole pěkně 

vysychalo. Seník se rychle plnil. Kráva si na dobrém krmivu pochutnala. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Opakujeme pravopis vyjmenovaných slov: 

Bab__čka m__chá mal__novou marmeládu. Z kom__na se kouřilo. V__m__sleli 

v__borný b__tevní plán. Leoš Janáček napsal operu L__ška B__strouška. V__tek 

často zlob__l mam__nku. S__rup proti kašli působ__l okamžitě. V__lém 

zb__střil sluch. Nap__šte adresu trvalého b__dliště. M__lan je narozen ve 

znamení B__ka, M__kuláš ve znamení Bl__ženců. Odb__la půlnoc na hodinách. 

10. Doplň správně ě/je  

Ve městě vybudovali nový kruhový ob__zd. Zv__davé batole ob__vovalo nadšeně 

svět kolem sebe. V neděli obvykle ob__dváme španělské ptáčky. Se zbab__lci se 

málokdo kamarádí. Libor se stal ob__tí nepovedeného vtipu. 


