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Anotace 

 

 Žák si procvičí vrstvy národního jazyka 

 

Autor Mgr. RADKA ALTMANOVÁ 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup Žák rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu a její vrstvy 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

Národní jazyk, jazyky příbuzné, spisovná čeština, nářečí, slang, argot  

 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Druh interaktivity 

 

 Test  

 

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 19. 2. 2013 

 

 

 

 



TEST: národní jazyk a jeho vrstvy 

Jméno:          datum: 

Správnou odpověď zakroužkujte 

 

1. Nejdokonalejším prostředkem dorozumívání mezi lidmi je: 

a) jazyk 

b) internet 

c) gesta, posunky 

 

2. Jazyk, který používají příslušníci jednoho národa se nazývá: 

a) příbuzný jazyk 

b) cizí jazyk 

c) národní jazyk 

 

3. Český jazyk patří mezi jazyky: 

a) slovanské 

b) germánské 

c) románské 

 

4. Český jazyk vznikl z: 

a) slovenštiny 

b) slovanštiny 

c) praslovanštiny 

 

5. Které jazyky jsou příbuzné s češtinou? 

a) italština, němčina 

b) polština, ruština, bulharština  

c) francouzština, angličtina 

 

6. Který jazyk má nejblíže k češtině? 

a) slovenština 

b) ruština 

c) bulharština 

 

7. Jazyk, který se používá ve škole, na úřadech, v rozhlase, novinách  

se nazývá: 

a) nespisovná čeština 

b) nářečí 

c) spisovná čeština 

 



8. Jazyk, který používáte při rozhovoru s kamarády (mluvená podoba 

spisovné češtiny) se nazývá: 

a) argot 

b) hovorová čeština 

c) spisovná čeština 

 

9. Mezi nespisovné útvary národního jazyka, které vznikly na určitém území 

patří: 

a) nářečí 

b) slang 

c) argot 

 

10.  Na většině území Čech se mluví: 

a) nářečím 

b) obecnou češtinou 

c) úřední češtinou 

 

11.  Do tabulky doplňte správný útvar nespisovné češtiny: 

argot, studentský slang, sportovní slang, vězeňský slang, vojenský slang, 

moravská nářečí 

 

betony (chrániče brankáře) 

šlajsna (jez, splav) 

běhačky (běžecké boty) 

 

bachař (vězeňský dozorce) 

magorák (silný čaj) 

bagovat (žvýkat tabák) 

 

 

zemák, anglina,  

matura, závěrečky,  

žákajda, bajle 

 

bonzák (donašeč) 

rajóny (uklízet vojenské prostory) 

holub (nový voják) 

 

stříkačka (pistole) 

čorkařit (krást) 

fízl (policista) 

 

Dé móku ze mléna na vozék. 

Daj múku ze mlýna na vozík. 

Daj muku ze mlyna na vozik. 

 

Počet bodů:                                                                  Hodnocení:      



ŘEŠENÍ 

 

1a, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b 

 

11. 

betony (chrániče brankáře) 

šlajsna (jez, splav) 

běhačky (běžecké boty) 

 

sportovní slang 

bachař (vězeňský dozorce) 

magorák (silný čaj) 

bagovat (žvýkat tabák) 

 

vězeňský slang 

zemák, anglina, 

matura, závěrečky, 

žákajda, bajle 

 

studentský slang 

bonzák (donašeč) 

rajóny (uklízet vojenské prostory) 

holub (nový voják) 

 

vojenský slang 

stříkačka (pistole) 

čorkařit (krást) 

fízl (policista) 

 

argot 

Dé móku ze mléna na vozék. 

Daj múku ze mlýna na vozík. 

Daj muku ze mlyna na vozik. 

 

moravská nářečí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


