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ČESKÝ JAZYK 
 

Jazykový test – souhrnné opakování pro 8. ročník 
 

1. V některých slovech následujícího textu jsou pravopisné chyby. Napište celý text 
správně: 
a) Rád poslouchám raní spěv ptactva. 
………………………………………………………………………………………………. 
b) Celníci objevily tajnou schránku s drahokami. 
…………………………………………………………………………. 
c) Lechce nabyl, lehce pozbil………………………………………………….. 
d) Zůčastníme se také, nebo zůstaneme doma? 
……………………………………………………………………………. 
2. Urči slovní druhy: 
 

a) kdesi b) menší c) stého d) čtyřka e) tvého f) foukání 
 

3. Napište výrazy v závorce v tom pádě, který udává číslice v rámečku: 
a) Těla zesnulých faraonů natírali (vonné masti). 7.p. ………………………………………………….. 
b) Cvič (obě paže). 7.p. …………………………………………………………………………………………………………. 
c) Největší pozornost věnovala (výtvarné práce). 3.p. ……………………………………………………. 
d) V tomto městě je málo (dětské hřiště). 2.p. ……………………………………………………………….. 
 
4. Podle kterého vzoru se skloňují slova: 
a) člověk 
b) jeden 
c) řeč 
d) krejčí 
 
5. Utvořte druhý stupeň přídavných jmen: 
a) dobrý 
b) řídký 
c) vysoký 
d) ubohý 
 
6. Napište v množném čísle: 
a) poctivý obchodník 
b) lovecký pes 



c) drobný motýl 
d) maličký ráček 
 
7. Určete druhy zájmen: 
a) samého 
b) ničeho 
c) sebe 
d) vás 
 
8.Urči druhy číslovek: 
a) patero 
b) druhý 
c) čtyřicet 
d) šestkrát 
 
9.Jen slova nedokonavého vidu jsou uvedena v bodě (zakroužkujte): 
a) nese, jde, dělá 
b) uvidí, přinese, odejde 
c) vydělá, skočí, hází 
d) řekne, vidí, přijde 
 
10. Napište k uvedeným infinitivům tvary podle daných mluvnických kategorií: 
a) psát – 3. os.,j.č., zp. oznam.,čas přít. 
b) nést – 1.os., mn.č.,zp. oznam., čas min. 
c) sedět – 2.os., mn. č., zp. rozkaz. 
d) usmažit – 1.os.,mn.č.,zp. podmiň. 
 
11.Podtrhni přísudky a urči jejich druh: 
a) Bližší informace vám sdělí učitelé. 
b) Třešně už budou určitě zralé. 
c) Náš syn je vzteklý a urážlivý. 
d) Petrův spolužák se v matematice velmi snaží. 
 
12. Zapište nad každé slovo, o jaký větný člen jde: 
a) Eva poslala mamince dopis z lyžařského výcviku. 
b) Žlutá bunda byla velmi hezky zdobená. 
 
13. Označte větu (V) a souvětí (S): 
a) Do turistického kroužku, který byl loni založen na naší škole, se přihlásili i hoši z naší třídy. 
b) Lékař mi předepsal prášek, sirup i kapky. 
c) Stovky lidí se s napětím dívaly na důležitý hokejový zápas. 
d) Postav vázu zpět na polici, ať ji nerozbiješ. 
 
14. Určete druh souvětí (podřadné x souřadné): 
a) Když teď odejdete, neuvidíte to nejdůležitější. 
b) Buď nám poskytnou slevu, nebo výrobek opraví. 
c) Vrať to na místo, ze kterého jsi to vzal. 



d) Jeho zpráva mě překvapila, ba i zarmoutila. 
 
15.Podtrhněte větu vedlejší, určete její druh: 
a) Ukaž mi, kudy se dostanu k nádraží. 
b) Na břehu jezera stojí nádherné chatky, které jsou v létě pronajímány. 
c) Je správné, že o tom přemýšlíte. 
d) Myslivec pozoroval srny, jak se pasou. 
 
16. Určete významový poměr mezi větami: 
a) Letní večery bývají teplé a my můžeme dlouho sedět na zahradě. 
b) Navštívila nás teta z Ostravy, ba i babička s dědou přijeli. 
c) Odešel již před hodinou, ale v práci ještě není. 
d) Buď půjdeš se mnou, nebo tady musíš počkat. 
 
 

 
MATEMATIKA 

Konstrukční úlohy 

uč. str. 150 – zapsat: a) postup řešení konstrukční úlohy (opakování) 

                                      b) 150/1 (řešení na str. 151) 

                                      c) 150/2 (řešení na str.152) 

                                      d) 153/6 (řešení str. 153-154) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
pí. uč. Šulová 

V učebnici na s. 76 si přečtěte text Volunteering 

V pracovním sešitě na s. 59 udělejte cv. 5,6,7 

Na vašem třídním emailu najdete výsledky 6. lekce z pracovního sešitu, které si prosím 

zkontrolujte.  

pí. uč. Fulínová 
Kdo chodí na online výuku a na konzultace do školy, cvičení z učebnice tento týden již dělat 

nemusí  
 
PS - 65 / 5,6,7,8 
 
 
 



PŘÍRODOPIS 

Téma: Opakování 

Co si pamatuješ o svalstvu?                                                            

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1999                           

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2000 

Co si pamatuješ o pohlavní soustavě?                                 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024 

Co si pamatuješ o vývinu člověka?                                       

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025 

Co si pamatuješ o obdobích života?                                     

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2026 

 

 

CHEMIE 
OPAKOVÁNÍ  

Co je to atom? 

https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xN

VD12&index=5 

Voda  

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ 
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