
Z nabídky vyber to slovo, které v citátu chybí. 

„ .......... snáze odcházejí neţ přicházejí.“ 

A) lidé                  B) peníze        C) války         D) nemoci 

 

„ Nejspíše .......... pravdu poví.“ 

A) němej              B) hloupej       C) bohatej       D) vopilej 

„Boháči bez .....,.... co jsou jiného neţ vepři v blátě leţící?“ 

 A) peněz             B) lidí             C) odvahy         D) moudrosti 

 „Kdyţ nemáš ......... nezatouţí nikdo tě vidět.“ 

 A) peníze            B) rozum         C) chuť            D) přátele 

„Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený  ..........   kaţdého podniku.“ 

A)začátek             B) pohřeb        C) zisk            D) úspěch 

„Vše ať se děje přirozeně, .......... ať se vzdálí ze všeho, co se děje. 

  A)násilí               B) laskavost    C) odměna      D) smrt 

„Šťastný národ, který má hojnost dobrých ...........“ 

 A) cest                 B) obchodů     C) škol            D) starostů 

 „......... je dílna lidskosti.“ 

A)rodina               B) škola          C) Evropa       D) nemocnice 

„Škola bez .......... je jako mlýn bez vody. 

  A) kázně              B)  učebnic     C) školníka     D) střechy 

„Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem ..........“ 

 A) ohně               B) radiátorů    C) kamen        D) lásky 

„Zahálka je ......... člověka zaţiva.“ 

A) postelí              B) odpočinkem C) cestou    D) hrobem 

 „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí...........“ 

A) státní příslušník B) cizí chyba    C) jeho matka  D) dobrý přítel 

„Umění vládnout se zakládá na .........., nikoli na síle“ 

A) chytrosti          B) znalostech     C)  moudrosti    D) autoritě  

„Bůh jistě chce, aby místo násilí byla mezi námi..........“ 

A) jednoduchost  B) faleš              C) závist            D) láska 

        „Komu můţeš prospět, tomu  ………….“ 

        A) uteč                 B) prospívej    C) se vysměj      D) neříkej pravdu 

„Nejbezpečnější cesta k míru je zapomenutí starých  ………..“ 

A) mincí               B) chyb           C) křivd              D) nápadů 

„Bez pravidel, cvičení a  ………… se nikdo nic nenaučí.“ 

A) trestů               B) učitele       C) nářadí            D) příkladů 

„Takový je příští  …………… , jak jsou vychováváni malé děti.“ 

A) díl seriálu         B) věk             C) týden              D) věk 

„Ne bez souhlasu, ale z pochybností se rodí .............“ 

A) člověk              B) hloupost     C) pokrok             D) zisk 

„Ţárem v peci se zkouší zlato, ………… se zkouší lidská povaha.“ 

A) mazlením         B) trápením     C) nakupováním         D) spaním 


