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Opakování                                                                                                                  
 
1.  Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: 

a) slovotvorba 
b) lexikografie 
c) lexikologie 

 
2.  Základní jednotkou slovní zásoby je: 

a) slovo 
b)  pojmenování 
c)  věta 

 
3.  Do jádra slovní zásoby nejspíš nepatří slovo: 

a) dům 
b) bílý 
c) konto 

 
4.  Pasivní slovní zásobě: 

a) rozumíme a používáme ji 
b) rozumíme, ale sami ji nepoužíváme 
c) nerozumíme 

 
5.  O slovu neplatí: 

a) tvoří jej skupina hlásek a má vlastní význam 
b) má obsahovou a formální stránku 
c) jedno slovo může pojmenovat vždy jen jednu skutečnost    

 
6.  Z kterého typu slovníku je vypsáno heslo: stroj, strojiti – všeslovanské, málo 
jasné… K ide. základu stri-, stř. stroi -, lat. construere (sestrojovat)? 

a) jazykového výkladového 
b) etymologického 
c) encyklopedického 
d) překladového 

 
7.  Vytvořte správné dvojice: 

a) jeseň                                                                
b) pořád                                                                                                                                   
c) tadyhle                                                               
d) surf 
e) furt 
f) dlít 
 

1)  slovo knižní 
2)  slovo básnické 
3)  slovo hovorové 
4)  slovo nespisovné 
5)  slovo slangové 
6)  slovo stylově neutrální 
 

 
8.  Vytvořte správné dvojice: 

a) slovo citově neutrální                                  1)  obezita 
b) slovo hanlivé                                               2)  usnul navěky  
c) eufemismus                                                 3)  otec 
d) termín                                                          4)  Janinka 
e) dysfemismus                                               5)  chcípnout 
f) hypokoristikum                                            6)  dědek 
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9.  Historismy:                                                                                            
a) jsou slova dobově zabarvená 
b) pojmenovávají již neexistující skutečnost 
c) v současnosti jsou nahrazena jinými slovy 
d) v literatuře slouží k charakteristice doby 
 

10.  Vyberte z řady slov archaismy: 
a) orudí 
b) jářku 
c) neměl dost peněz 
d) neměl peněz 

 
11.  O který způsob obohacování slovní zásoby jde v případě slov estráda, kolonáda: 

a) tvoření nových slov 
b) tvoření sousloví 
c) změna významu slov 
d) přejímání slov 

 
12.  Člověk, který se pýří, se: 

a) zlobí 
b) vychloubá 
c) stydí 
d) červená 

 
13.  Kšaft znamená: 

a) obchod 
b) smlouva 
c) závěť 
d) prohlášení 

 
14.  Vyberte sousloví: 

a) sluneční záření 
b) slunečný den 
c) černý bez 
d) destilovaná voda 

 
15.  Slovo veřeje může znamenat: 

a) křídla dveří 
b) dveřní závěsy (panty) 
c) zárubně 
d) věci veřejné 

 
16.  Biblické přikázání – Miluj bližního svého jako sama sebe – se svým významem 
nejvíce blíží k ustálenému rčení: 

a) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 
b) Co sám nerad, nečiň jinému. 
c) Oko za oko, zub za zub. 

 
 
17.  Které z následujících rčení vystihuje výraz je chytrý, mazaný? 
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a) Má máslo na hlavě.                                                                         
b) Jedl vtipnou kaši 
c) Má za ušima. 
d) Nepřeloží nikomu stéblo přes cestu. 

 
18.  Jedno sémantické pole tvoří slova: 

a) auto – řidič – silnice 
b) jablko – zelenina – slupka 
c) žába – rybník - leknín   

 
19.  Synonymum ke slovu skvělý zní: 

a) hrozný 
b) báječný 
c) nejskvělejší 

 
20.  Slovo nábytek je vůči slovu židle: 

a) slovem odvozeným 
b) slovem nadřazeným 
c) slovem základovým 

 
21.  Je silný jako lev. Jaké nepřímé pojmenování je v příkladu použito? 

a) frazém 
b) metonymie 
c) metafora  

 
22.  V jakém z příkladů se jedná o frazém: 

a) Stará láska nerezaví. 
b) in memoriam 
c) Lucie noci upije a dne nepřidá. 

 
23.  K expresivním pojmenováním patří: 

a) hyperbola 
b) ironie 
c) termín 

 
24.  Předpona ve slovu nejvydařenější je: 

a) nej- 
b) vy- 
c) dař- 

 
25.  Který z uvedených příkladů je složenina vlastní: 

a) černozem 
b) svítiplyn 
c) dějepis 

 
26.  Vyber zkratková slova: 

a) VZP 
b) atd. 
c) Sazka 
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27.  Ve kterých slovech je správně určená koncovka? (koncovka je podtržená) 
a) kupuj-i                                                                                               
b) rol-ník 
c) nos-it 
d) mamink-a 

 
28.  Ve kterých slovech je správně určená přípona? (domnělá přípona je podtržená) 

a) děl-a-t 
b) uč-i-tel 
c) květ-n-ov-ý 

 
29.  Ve kterých slovech je správně určený kořen?(domnělý kořen je podtržený) 

a) lék-ař 
b) ok-a-mžik 
c) js-em 

 
30.  Slova kriminálník a kriminalista jsou: 

a) synonyma 
b) slova příbuzná 
c) homonyma 

 
31.  Podstatou výroku vrátil se pod rodnou střechu je: 

a) metafora 
b) metonymie 
c) synekdocha  

 
32.  Výrok nedočkám se ani za sto let je příkladem jazykového prostředku zvaného: 

a) ironie 
b) litotes 
c) hyperbola 
d) kakofemismus: 

 
33.  Výchozí text: 
Jména přechýlená mění  u životných jmen původní rod; substance tak dostává 
příznak jiného (popř. žádného pohlaví. […] 
Sufix  -(n)ice (vzor růže, podtyp ulice, alternace typu i) odvozuje od jmen osob, která 
mají sufix –ík a –ník, resufixací, tj. náhradou tohoto sufixu  […] Stejným způsobem 
jsou  odvozena přechýlená jména světice a krasavice.     (Příruční mluvnice češtiny, upraveno) 
 
Která z následujících dvojic je tvořena způsobem, který je popsán ve výchozím 
textu? 

a) krab x  krabice                                  c)  samec x samice 
b) prám  x  pramice                               d)  stan x stanice 

 
34.  Které ze slov pád, propad, past, propast, pádlo, padat, padání, zpropadený 
nepatří do stejné slovní čeledě jako slova ostatní? 

a) pádlo 
b) past 
c) propast 
d) zpropadený 
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Tvarosloví – morfologie                                                                          
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Členění slova z hlediska tvarosloví 
slovotvorný základ ………………………………………………………………………….. 
koncovka……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Slovní druhy 
1.  substantiva………………………………………………………………………………… 
2.  adjektiva……………………………………………………………………………………. 
3.  pronomina………………………………………………………………………………….. 
4.  numeralia…………………………………………………………………………………… 
5.  verba………………………………………………………………………………………... 
6.  adverbia…………………………………………………………………………………….. 
7.  prepozice ………………………………………………………………………………….. 
8.  konjunkce ………………………………………………………………………………….. 
9.  partikule ……………………………………………………………………………………. 

 10.  interjekce ………………………………………………………………………………….. 
 

Ohebná slova ………………………………………………………………………………... 
Neohebná slova ……………………………………………………………………………... 
 
Ohýbání (flexe) je dvojí: 
deklinace ……………………………………………………………………………………… 
konjugace …………………………………………………………………………………….. 
 
Principy třídění slov – 3 kritéria: 
 
1)  věcně obsahové (sémantické): 
slova plnovýznamová………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
slova neplnovýznamová……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2)  morfologické (tvaroslovné): 
slova ohebná…………………………………………………………………………………... 
slova neohebná ………………………………………………………………………………. 
 
3)  syntaktické (skladebné): 
slova jsou větným členem …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
slova nejsou větným členem ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Přechody mezi slovními druhy 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Cvičení                                                                                                      
1.  U slov v uvedených větách určete koncovky. 
Koupíme si loveckého psa. Posloucháme rádi moderní hudbu. Dostanu k Vánocům 
novou lyžařskou výstroj. Na dovolenou jedeme do Maďarska k Blatenskému jezeru. 
 
2.  Rozlište slova ohebná a neohebná; doplňte interpunkci. 
Rostlina nutně potřebuje vodu. Musí ji mít už tehdy když je pouhým semenem a 
v průběhu svého života jí potřebuje stále víc. Voda kterou vytrvale čerpají kořeny je 
nezbytná pro všechny chemické reakce obstarává dopravu živin dává rostlině 
pevnost a nakonec z ní vychází jako pára nebo jako kapalina. K zajištění přísunu 
vody si rostliny vyvinuly velmi účinný vodivý systém ba dokonce se dokáží zajistit 
proti suchu tím že vodu skladují. 
 
3.  Určete slovní druhy. 
Šelmy pro domácnost 
S výjimkou nejzazšího severu a nejvyšších pásem velehor najdeme dnes kočku 
všude, kde se člověk usadil. V Evropě prý chovají nejvíce koček Francouzi, 
Angličané a Němci, k nejobvyklejším domácím zvířatům patří kočka tradičně i v Indii, 
Číně Japonsku a na Jávě. 
   V USA, kde existují stovky organizací milovníků a ochránců koček. Největší z nich 
je The  Cat  Fanciers  Association, známý   tím, že   registruje kočky s rodokmenem        
(v posledních letech kolem 10 000 ročně). Jsou to především siamské kočky, jejichž 
obliba rychle vzrůstá; v samotném New Yorku již mají převahu nad dříve 
nejoblíbenějšími pudly v poměru 3 :1 a přibývá jich 750 měsíčně. Výsledky sčítání 
koček, které prováděla před pěti lety společnost Pet Food Institute, mluví samy za 
sebe: v amerických domácnostech žije přes 22 milionů koček, a přitom nejsou do 
toho počtu zahrnuty kočky chované na venkovských farmách, kterých je rovněž 
několik milionů. 
 
4.  Určete v textu zvýrazněné druhy slov: 
a)  Četli jsme povídku Jestřáb kontra Hrdlička. Během jednání došlo ke změně 
předsednictva. Je teprve červen. Zdravý churavému nevěří.  Řekl jim to jaksepatří. 
Cítil jsem jakousi úzkost. Přece o tom vědí. Dokonce se omluvil. Je větší než já. 
Vrátili se všichni tři. Aby to tak byla pravda! Vrátil se sám. Určitě přijde včas. Cítil se 
zdráv. Procházka kolem vody byla nádherná. Ani nevíš, čích zájmů se dovoláš. U 
samého lesa stál malý domek. Bylo to takhle jednou v létě. Krokovy dcery oplývaly 
větší moudrostí než mnozí muži. Kvůli tobě jsme nepřišli včas. Rázem vše utichlo. 
Následkem mrazů obilí vyhynulo. K večeru už bylo chlapcům zima. Horko bylo 
přímo nesnesitelné. I zima má své půvaby. Přáli jsme si, aby se jim u nás líbilo.  Aby 
se jim u nás líbilo. V zahradě poletovali bílí motýli.  Rýsuj pomocí pravítka. Věnovali 
jsme Michalovi novou knihu. Michalovi bratři jsou milí. Je, to to bolí! Zahlédli jsme 
je, jak vcházeli do lesa.  Míč letěl vedle branky. Stál vedle.  Pavel je doma. Jím 
nerad houskové knedlíky.  Nebudeme se jím už zabývat. 
b) Je to prima člověk. Je nám tu prima.  Děda chodil do primy těsně po válce. 
Měl nové khaki oblečení. Bylo tam málo lidí. Sparta versus Slávie 
 
5.  Určete slovnědruhovou příslušnost následujících slov: 
ať………………………, jak……………………, kde…………………., který…………….., 
málo……………………., lehko…………, půl………………, tedy………………………… 
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Mluvnické kategorie jmen                                                                         
 
a)  pád …………………………………………………………………………………………. 
 
pády prosté ……………………………………………… 
pády předložkové ………………………………………. 
 
1.  nominativ ……………………………………………. 
2.  genitiv ……………………………………………….. 
3.  dativ………………………………………………….. 
4. akuzativ ……………………………………………… 
5. vokativ ………………………………………………. 
6. lokál ………………………………………………….. 
7. instrumentál………………………………………….. 
 
syntaktické funkce 
1. pád:  jaro přichází……………….;otec je lékař…………………;kino Oko, četl knihu 
Kytice……………………………………………...., spisovatel Hrabal …………………… 
2. pád:  střecha domu ………………………………; dosáhl cíle ……………………….. 
3. pád:  podobal se matce …………………………; byl zbitý k nevíře …………………. 
4. pád:  slyším hudbu ………………; hon na jelena ……………….,dali talíř na stůl ... 
5. pád:  Pane! ………………………………………………………………………………… 
oslovovací formy ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
6.pád: jel po mostě ……………………..; vypravuje o zájezdu……..………….; 
svědectví o vině ………………………………………………………………………………             
7.pád:  jel autem……………; zvolili ho králem ……………….; třásl stromem ……….; 
dva roky byl ředitelem gymnázia ……………………………. 
 
 
b)  jmenné číslo  ……………………………………………………………………………. 
singulár ………………………………………………………………………………………. 
plurál………………………………………………………………………………………….. 
duál……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
zvláštnosti: …………………………………………………………………………………… 
jména pomnožná ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
jména hromadná …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
jména látková………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….
…………………...……………………………………………………………………………. 
 
c)  jmenný rod ………………………………………………………………………………. 
přirozený rod………………………………………………………………………………….. 
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gramatický rod                                                                                             
………………………………………………………………………………………………….. 
maskulinum …………………………………… 
femininum …………………………………….. 
neutrum ……………………………………….. 
 
životnost  x  neživotnost 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
kolísání v rodě 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
mluvnický  x  přirozený rod 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Cvičení 
1.  Určete pád označených podstatných jmen: 
Půjčím si dvě knihy. Knihy jsou vystaveny ve výloze. Vážím si té knihy. Okna 
otvíráme ráno. Okna se otvírají vždy ráno. Chlapci se poprali. Chlapci, neperte se. Ta 
roztržka chlapci otřásla. Chlapci to nevadilo. 
 
2.  Dejte slova v závorkách do správného tvaru; které tvary jsou zbytky duálu, které 
plurálové? 
Dítě mává (baculaté ručičky)………………….Udělal vše (vlastní ruce)………………… 
Dívala se (své krásné modré oči)…………………………….I stěny mají (ucho)……….. 
Vezmi koš za obě (ucho)…………..(Rovné nohy)…………………….vyskočil z postele 
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Píchá mě v (kolena)………………Stébla se lámala v (kolena)……………..Poslouchal  
jsem hudbu se (zamhouřené oči)……………………..Koupil jsem si  hodinky se 
(svítící ručičky)…………………. Kůň sotva pletl (nohy)……… Stoly stojí na (tři 
nohy)………………… Pytlák chytá zvěř (nalíčené oko)……………… Tok řeky se 
rozdvojil do (dvě ramena)………………. Setkal jsem se s (oba moji dobří přátelé)…… 
…………………Na sporáku stál hrnec s (velké ucho – plurál)…………………………… 
Koupil si stolek s (tři kovové nohy)…………………… Řekni to přímo do (oko)………... 
Nosil by tě na (ruce)…………. Na (obě ramena)……………………vah bylo závaží. Na 
(rameno) ……………… nesl těžký batoh. Na polévce plavala mastná (oko) ………….. 
 
3.  Určete u vyznačených jmen číslo: 
Na cukroví se spotřebovalo mnoho cukru, másla a ořechů. Přivezli jsme na skalku 
kameny. Na kraji pole byly hromady kamení. Stádo dobytka se splašilo. Na jaře se 
objeví mnoho létajícího hmyzu. Do domu vedly jedny dveře. Vánoce byly letos bez 
sněhu. Loďstvo bylo zničeno bouří. Domažlice jsou hezké město. Do kamen přilož 
několik dřev. V lese našli mnoho dřeva.  
 
4.  Vyhledejte mezi následujícími slovy podstatná jména pomnožná, hromadná a 
látková: 
stromořadí, stromy, stromoví, měď, Čechy, zrnka, rty, zrní, dělníci, dělnictvo, mouka, 
obyvatelstvo, Hradčany, uhlí, housle, voda, křoví, cukr, Košíře, ptactvo, křtiny, jehličí, 
mládež, hřiště, vidličky, sekyra, zásuvky, peří, rákosí, prázdniny, ovce, Lipany, 
průvodčí, vodstvo, narozeniny, Vánoce, záda, brýle, nůžky, Karpaty, sloupoví, lidstvo  
 
5.  Vysvětlete význam vyjádření, v nichž jsou podstatná jména látková v tvaru 
množného čísla: 
Prosila bych dvě zmrzliny. Pytláci chytají zvěř do želez. Platím dvě kávy. Při letošní 
povodni se vylily vody z břehů. 
 
6.   Rozlište u vyznačených jmen mluvnický rod (mužský životný, mužský neživotný, 
ženský, střední). Všimněte si také rozdílu mezi biologickou životností a mluvnickou 
neživotností nebo naopak: 
V kočárku plakalo dítě. Děti stavěly sněhuláka. Lékař se díval do pravého oka. Obě 
oči ho pálily. Na dvorku běhala kuřata. Dobytek musel odhánět obtížný hmyz. 
Nebožtíka pochovali na místním hřbitově. To děvče jsem tu ještě neviděl.  Kníže 
Oldřich si vzal za ženu selskou dívku Boženu. Knížata z rodu Přemyslovců vládla 
v Čechách. Všechen lid provolával slávu vítězům. Lidé se veselili. Evička je takový 
rozverný žabec. Rodiče se zajímali o prospěch svého dítěte. Koně se splašili.   
 
7.  Doplňte koncovky příčestí a odůvodněte: 
Oddíly sportovců souhlasil- s návrhy trenéra. Rodiče se už vrátil-. Sněhuláci  roztál-. 
Slanečci byl- čerstv-. Slanečky nám chutnal-. Uzenáči byl- na prodej. Uzenáče byl- 
už doprodán-. Torpédoborci brázdil- vodní hladinu. Torpédoborce vyplul- na moře. Po 
obloze plul- beránky. Vysokohorští nosiči šl- s námi. Kovové nosiče neunesl- zátěž. 
Mikrobi se rozmnožil-. Mikroby zaútočil-. Počítače se stal- nedílnou součástí života. 
Národy bojoval- za svobodu. U cesty stál- dva ukazatele. Tváře přítomných 
posmutněl-. Děti se opozdil-. Koně klusal- sam-. Dny (dni) nám rychle utekl-. Vesel- 
lidičky jásal- radostí. Desítky lidí přišl- o střechu nad hlavou. V tělocvičně byl- 
připraven- koně. Skupiny mládeže se objevil- na náměstí. Ženy se svými hosty 
zpíval-. V moři plaval- kosatky a delfíni.  Norsko a Polsko podepsal- smlouvu. 
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Podstatná jména (substantiva)  
                                                            
 označují…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 skloňují se………………………………………………………………………………. 
 větný člen……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 gramatické kategorie…………………………………………………………………… 

 
Druhy substantiv: 
a)  konkrétní …………………………………………………………………………………. 
     abstraktní ………………………………………………………………………………… 
b)  obecná ……………………………………………………………………………………. 
     vlastní …………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
Skloňování substantiv: 
vzory:………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Cvičení 
1. Utvořte 2. p. sg.. Určete vzor, podle kterého se podstatná jména skloňují. 
plaz…………, bacil……..………., chmel…..………., jetel………….., pytel……………, 
cvičitel…………, kazatel………….., tác…………., svízel…………., anděl……………, 
kotel……………., plevel………………, strašpytel……….…….., městys………………., 
rubl…………, kněz………., peníz…………….., kašel………….., Francouz……………, 
punc……, Bezděz………., cíl…………., řetěz…………, hic………., markýz………….. 
 
2. Pravopisné cvičení: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Utvořte 5. p. sg.: 
bídný zlosyn, pan velvyslanec, drahý manžel, dobrý kupec, věrný strážce, rodný 
jazyk, udatný lovec, severní vítr, Bůh, syn, hříšník, strýc, člověk, bídník, milý kněz, 
pan obhájce, dárce, cizinec, nešťastník, pěvec, anděl, slepec, soudce 
Pravidlo!………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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4. Utvořte 3. p. sg.:                                                                            
skladatel Bedřich Smetana, spisovatel Karel Jaromír Erben, starosta Ota Janda, 
kolega Jaroslav Svorada 
Pravidlo! ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Utvořte 1. p. pl.: 
občan, venkovan, Američan, manžel, děd, syn, šibal, husita, truc, vnuk, alchymista, 
despota, fantasta, dotěra, akrobat, demokrat, asketa, Izraelita, bandita, kariérista 
Pravidlo!………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Utvořte 6. p. pl.:  
nemluva…………………., invalida…………….., kolega………...….., sluha……...……., 
jezuita………………, vévoda…………….., fantasta…………….., asketa……..……….., 
paňáca……………., paša………………, filolog…… ………, holoubek…………...……., 
břeh………………, černoch………………, den…………, sad…………., park…………, 
kostel………….….…, sklep………..………, hrnek………..………, hotel……………….., 
kousek………………., obláček………………, domeček…………….., hříbek………….., 
dřevák……………..,  tepláky………………., šachy……………, peníze………….. …….  
Pravidlo!………………………………………………………………………………….. ….. 
………………………………………………………………………………………………….  
 
7. Doplňte tvary místních jmen  uvedených v závorkách: 
Přijížděli jsme k (Teplice)………………Do (Karlovy Vary)……………………..jezdíme 
na filmový festival. Hosté z (Košice) ……….hráli divadlo v (České Budějovice)………. 
V (Beskydy a Jeseníky) …………………….se v zimě lyžuje.  Šemík je prý pochován 
v (Neumětely)…………………. Byli jsme v (Mělník, Písek)……………………………… 
Projíždíme (Lovosice, Sušice, Louny, Olomouc, Kdyně)…………………………………    
 
8. Tvořte tvary osobních jmen uvedených v závorkách: 
Poslal jsem pozdrav (Váša, Jindra, Stáňa)……………………………. ….Obrazy (Karel 
Purkyně, Václav Rabas) ………………………. jsou krásné. Pozdravujte od nás (pan 
Stýblo, Hrabě, Podmele, Petrů)…………………………………Sešli jsme se s panem 
(Dítě, Oto, Bičiště, Vítů)………………………………….Pojďte sem, pane (Stehno, 
Pospíšil, Švec, Halas, Husa, Petrů, Kupec, Gabriel)……………………………………… 
Mluvili o básníku (Fráňa Šrámek)………………..Poslouchali písně (Jarek Nohavica ).. 
 
9. Doplňte náležité tvary podstatných jmen cizího původu, která jsou uvedena 
 v závorkách (kde je možné, uveďte dva tvary): 
a)  V (terárium)……………… děti chovaly ještěrky. Ve velkých městech bývá i několik 
(muzeum)………….. O tomto (téma)……… by se dalo mluvit dlouho. Mnozí (génius) 
…………. byli v soukromém životě zcela prostí lidé. Studenti ukazovali území států 
na otáčivém (glóbus) ……………..…. Svíčka ve (vakuum)……………..nemůže hořet. 
V tomto (stadium)…………. je nutno pokusy přerušit. Rousseauovy (idea)……………. 
byly zčásti uskutečněny ve Velké francouzské revoluci. Ve všech (kupé)…………bylo 
příjemné teplo. Do televizního programu byl zařazen přenos lední (revue)…………… 
Lidstvo se už přesvědčilo, že i ušlechtilých (idea)……………….…..je možno zneužít. 
Obdivovali jsme se nádhernému (panoráma)……………………….. zasněžených hor. 
K večeři jsme měli brambory s pečeným (filé)…… Nevím, kterého (datum)….. . se to  
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stalo. Epidemie (tyfus)……………se rychle rozšířila. Potkal jsem francouzského 
(abbé)………………. Oprava (relé) ………. trvala dlouho. 
Pravidlo! ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
b)  Poslouchali jsme ukázky z oper (Wolfgang Amadeus Mozart)…………………….. 
Vypravovali jsme si o životě (Kryštof Kolumbus)…………………………. Víte o pobytu 
(Johann Wolfgang Goethe) …………………………….. v Čechách? Navštívili jsme 
chrám zasvěcený bohu (Zeus)………….. Četli jsme Vojnu a mír od (Lev Nikolajevič 
Tolstoj )…………………….Poznali jsme filozofii (Hérakleitos z Efesu)…………………. 
Zprávu o atentátu na prezidenta (Kennedy) ………………. přijali lidé s rozhořčením. 
Za císaře (Nero) ……………. shořela velká část Říma.  V dějepise jsme se učili o  
(Cicero)……………. Četli jsme dílo (Dante)……………… Zhlédli jsme balet Labutí 
jezero od (Petr Iljič Čajkovskij)…………………………….. V Národní galerii v Praze je 
vystaven také autoportrét francouzského malíře (Henri Rousseau)……………………. 
Itala (Michelangelo)………………. pokládáme za jednoho z největších (génius)……… 
všech dob. Vypůjčila jsem si Mistra (Kampanus)………………… od (Zikmund Winter) 
…………………. Obraz znázorňoval řeckého boha (Hefaistos)………………. Díla 
anglického spisovatele (Shelley) ………………jsou zajímavá. Básně (Jiří Wolker) 
………………….….mě zaujaly. Helena se zamilovala do (Paris)……………………… 
Opera Aida od (Verdi)…………… je nádherná. 
Pravidlo! ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Naši odborníci odletěli do (Guinea)……………….  V okolí (Baku)………… se těží 

velké množství nafty. V  řece (Tigris)……………… žije velké množství ryb. Ve 
městě (Oslo) ………….. se mi líbilo. V Diamantových horách v (Korea) 
………………….. je nádherná příroda. Letadlo přistálo v indickém městě (Dillí). 

 
10. Uveďte slova v závorkách do správného tvaru: 
Prudké řeky protékají několika (propast) …………. Nerad mluví o svých (bolest)…….. 
Dovedu se vyznat v nejrůznějších (věc)……………. Lidé mají různé (chuť)………. A 
prodejci potravin se snaží těmto (chuť)……………. vyhovět. Zboží se dopravuje po 
(loď)………… říčních, překládá se na (loď)…………. mořské a těmito (loď)……………  
se dopravuje po moři. Vlákna obsahují tři (nit) ……. a pevnými (nit)……………. jsou 
spojena. Po večerech se věnuje ručním (práce)…………………. Těmto jeho (řeč)…... 
nevěřím. Bušil do vrat (obě pěsti) …………………… Na (kost)………….. byly zbytky 
masa. Středověká města byla chráněna vysokými (zeď) ……………. Nad (skály) …… 
poletovali ptáci. Na trávníku se páslo hejno (husa)……………….. Lékařská věda 
úspěšně bojuje proti nakažlivým (nemoc) ………………………….. Mluvil několika 
(řeč) ………… Všechny (loď)………………..vypluly na moře. Pod vysokými (bříza) 
…………….. rostly (houba) …………… Projížděl dvěma (ves)………………. Dříve 
měli lidé často problémy s (veš)…………… 
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11.  Doplňte i/y a odůvodněte:                                                                
dvě elips-, krásné říms-, na jedl-, při koup-, v kopul-, na tabul-, výprodej obuv-, maso 
na mrkv-, v skleněné krychl-,  dvě skic-, vedle otep- slám-, v nouz-, v hloub- lesa, 
nové reklam-, nad skalam-, jet do Čáslav- a Ostrav-, peněžní burz-, z Břeclav- do 
Putim-, na hřbetní ploutv-, bez obou berl- 
 
11. Vytvořte tvary podstatných jmen v 3., 6. a 7. pádě plurálu: 
práce……………………………………………, hůl ………………………………………… 
nemoc …………………………………………., propast …………………………………… 
poušť ……………………………………………, step ……………………………………… 
myš ……………………………………………..., loď ………………………………………. 
noc ………………………………………………, řeč ………………………………………. 
 
12. Tvořte správné tvary slov v závorkách: 
Řídíme se jeho (slovo)………………… V některých (jablíčko)…………… je červ. Vál 
studený vítr ze všech (strniště)……………… V (doupě) ……………….bylo pět (lišče) 
…………Četli jsme knížku s (říkadlo)…………….. V obchodech se prodávají (koště) 
…………. Mám na skladě dost (uhlí)……..…. (Paví peří)…………………….se zdobily 
klobouky. Stýská se mi po loňském (léto)………. Chlapec táhl koníčka na (kolečka) 
……………. Na spadaných (jablko)………………………byla hlína. Z každého (vejce) 
……………..se vyklubalo kuře. Na horských (políčko)…………………….bylo kamení. 
 
13. Vytvořte tvary 6. pádu plurálu od slov: 
po dlouhých (sucho)…………………….., ve velkých (středisko)………………………, 
v poštovních (balíček) ………………  …, o zralých (jablíčko)…………………………., 
na nemocničních (lůžko)…………………, v nádherných (roucho)…………………….., 
v broušených (sklo) ……………………….,      klečet na (koleno)………………………, 
na pevných (stanovisko) …………………., v kuličkových (ložisko)…………………….. 
 
14. Vytvořte náležité tvary podstatných jmen v čísle jednotném i množném: 
bez (2. p.): nepřítel, štěně, pštros, kuchyně, kresba, láhev, jeskyně, neděle 
………………………………………………………………………………………………….. 
s (7. p.): kotě, koráb, kostel, posel, jehla, slunce, den, páv, ucho, práce, jitrocel, peníz 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Doplňte koncovky: 
Čáp- loví žáb-, myši, malé ryb- a drobné plaz-. V zoo jsou ve výběz-ch umístěni také 
buvol-, gazel-, antilop- a pštros-. Na návs- rostl- líp-. Topol- slouží jako větrolam-. 
V jetel- se třpytil- kapky ros-. Nad květinam- poletoval- včel- a motýl-. Stol- byly 
pokryty tác- s pochoutkam-. Mnoho lidí bývá u klecí se šimpanz- a gorilam-. Naši 
fotbalisté se už několikrát utkal- se Španěl-, Ital-, Francouz- a Rus-. Horské vs- 
pokryl- vrstv- sněhu. Žáci se zúčastní výstav- s třídními učitel-. V konv- je voda. 
Neplýtvej peněz-. V les-ch je slyšet jestřáb-. Nad skalam- kroužil- dva orl-. Na území 
jižní Morav- máme i step-. Do stodol- byl- složeny otep- slám-. Někteří lidé rádi dělají 
různé truc-. Při cestě za úspěchem je třeba počítat s různými svízel- a překážkam-. 
Pavlov- jsme poslal- dva dopis- a tři skic-. Vladislav Vančura žil na Zbraslav-. 
Nákladní automobil- byl- naloženy bednam- a pytl- s potravinam-. Sokol- loví 
bezbranné holub-. Na trz-ch byl- ke koup- různé houb-, dokonce i hřib-. V hloub- lesa 
byla tma. Hladové ps- musel- děti nakrmit. Mezi král- v pohádkách bývá nepřátelstv-. 
Granáty patří mezi polodrahokam-. Z Bratislav- odjel- do Příbram-.   
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Přídavná jména (adjektiva) 
 označují……………………………………………………………………………………. 
 skloňují se………………………………………………………………………………….. 
 větný člen…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 gramatické kategorie………………………………………………………………………. 
 
Adjektiva jakostní (kvalifikační)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adjektiva vztahová (relační)…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Druhy adjektiv: 
 složená: 
tvrdá…………………………………………………………………………………………… 
měkká…………………………………………………………………………………………. 
 jmenná…………………………………………………………………………………….. 
 přivlastňovací……………………………………………………………………………… 
 
Skloňování adjektiv 
Vzory: ………………………………………………………………………………………… 
 
Úkol: Skloňujte následující slovní spojení: 
otcův přítel             matčina přítelkyně               otcov-  boty                   Janin- rodiče 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….                            
 
Stupňování adjektiv: 
 pravidelné…………………………………………………………………………………. 
pozitiv…………………………………………………………………………………………. 
komparativ……………………………………………………………………………………. 
superlativ……………………………………………………………………………………… 
 
 nepravidelné ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 opisné ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Cvičení                                                                                                    
1.  Doplňte interpunkci 
Vyhledejte v textu přídavná jména a určete jejich vzory 
 
Mužova chvála malé ženy 
   Malá žena činí nás muže většími. Dalo by se dokonce stanovit o co protože je tu 
jakási podobnost se zákonem Archimédovým o objemu vody tělesem vytlačené. Řekl 
bych že malá žena nás činí většími o to oč ona sama je menší že tedy mužova 
velikost je úměrná ženině malosti a naše síla její slabosti ale nejde tady o měřítka 
fyzická. Malá žena nás zvětšuje po stránce mravní. Činí z nás rytíře což je pocit sice 
původu feudálního ale únosný i pro muže pokrokové. Jdu-li se svou malou 
manželkou v dešti jsem šťasten že mohu nést deštník nad ženinou hlavou. Nese-li 
ona sama svůj deštník nad svou hlavou vypadám v očích kolemjdoucích lidí 
barbarsky nemluvě o mých vlastních očích které jsou pak manželčiným deštníkem 
stále ohrožované.                                                                                (Podle M. Horníčka)  
 
2. Rozlište, která přídavná jména lze stupňovat, která lze stupňovat jen opisně a 

která stupňovat nelze: 
milý                                                                   milující 
železný                                                             namalovaný 
pěkný                                                                dřevnatý 
dřevěný                                                             bratrův 
dojemný                                                            slepý 
 
3. Vytvořte druhý stupeň přídavných jmen: 
krátký ……………………………………………   drahý…………………………………..                                                                 
prudký ……………………………………………  vysoký …………………………………                                                               
řídký ………………………………………………  přátelský ……………………………… 
skromný ………………………………………….  snadný ………………………………. .                                                            
jednoduchý ……………………………………….  kluzký ………………………………… 
sladký ……………………………………………..  hebký…………………………………. 
krotký ……………………………………………..  hladký ………………………………… 
těžký ………………………………………………  suchý …………………………………. 
 
4. Vytvořte přídavná jména v rodě mužském, čísle jednotném i množném: 
Přelouč ……………………………………………  Hradec ……………………………….                                                                
Krkonoše ………………………………………….  Kongo ……………………………….                                                              
Francie …………………………………………….  Chicago …………………………….. 
Paříž ……………………………………………….  Vlach ……………………………….. 
Brandýs ……………………………………………  Nymburk …………………………… 
 
5. Vytvořte přídavná jména: 
Žďár nad Sázavou ……………………………………………………………………………. 
Velké Meziříčí…………………………………………………………………………………. 
Rychnov nad Kněžnou………………………………………………………………………. 
Ústí nad Orlicí………………………………………………………………………………… 
Králův Dvůr…………………………………………………………………………………… 
Hradec Králové………………………………………………………………………………. 
Rožmberk nad Vltavou ……………………………………………………………………… 
Svatá Helena ………………………………………………………………………………… 
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6. Použijte ve větách:                                                                               
balicí   -    balící ………………………………………………………………………………. 
kropicí  -  kropící ……………………………………………………………………………… 
školicí  -  školící ………………………………………………………………………………. 
Pravidlo! ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Posuďte užití spojovníku: 
zeleno žlutý svetr, černo bílá fotografie, česko polský slovník, vědecko fantastický 
román, hlucho němý člověk, vysoko školský zákon, latinsko americký tanec,  
palivo energetický, zahraničně politický, časově omezený  
Pravidlo!………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
8. Doplňte náležité tvary přídavných jmen, která jsou uvedena v závorkách: 
Na dvorku si hráli dva (maličký)…………….. chlapci. Buďte nám vítáni, (drahý)……. 
přátelé! (Australský)…………… a (americký)………….. tenisté mají slavnou tradici. 
Sbírali jsme (spadlé)……………… jablka. Bratr bydlí v (Březinova) ………………ulici. 
Přešli jsme po (Mánesův)…………… mostu. Chlapci šli (bos)……….. Běhali tam 
(bosý)…………. chlapci. Obě jeho babičky jsou ještě (zdráv)…………. Z (matčin)…… 
pokoje byl pěkný výhled. Na zahradě poletovali (běloučký)……….. motýli. (Kanadský) 
………………a (německý)…………….. hokejisté sehráli dvě (přátelské) ………utkání. 
Starci byli (hluchý)…………….. O (matčin)………………. příteli jsme dlouho neslyšeli. 
Jdeme na návštěvu k (otcův)…………….. příteli.  Přijeli (Marta a Martin)……………. 
rodiče. (Dobříšský)………………… a (hořovický)……….. fotbalisté sehráli dvě utkání. 
 
9. Posuďte pravopis počátečních písmen: 
čapek  - čapkův  -  čapkovský 
evropan  -  evropanův  -  evropský 
husita  -  husitův  -  husitský 
masaryk  -  masarykův  - masarykovský  -  masarykovec 
 
10.  Doplňte i(í) nebo y(ý): 
hověz- polévka, ryz- zlato, drz- člověk, ciz- těleso, vesel- chlapec, spolehliv-  lidé, 
bezles- kraj, černovlas- chlapci, drav- žraloci, hrav- psík, bělovous- stařec 
 
Mezi nejlepší Mozartov- přátele patřil- manželé Duškov-. Pasteurov- objev- umožnil- 
úspěšně bojovat proti vzteklině. Auto opravil- Zdenčin- bratři. Oba moji dědečkové 
jsou už mrtv-. Prodavačky uklízel- prodejnu sam-. Babiččin- vnuci jsou velice živ- a 
zvědav-. Ve světě se s úspěchem hrají Janáčkov- opery. Celou noc štěkal- na dvoře 
sousedov- ps-. Novákov- potkal- manželé Dvořákov-.  Pozdravuj Milanov- spolužáky. 
Poslouchal- jsme árie ze Smetanov- Prodané nevěsty a z Dvořákov- Rusalky. Pro 
Jardov- rodiče bylo velkým překvapením, že četl Hugov- Ubožáky. Kolem koupaličtě 
běhal- Janin- děti bos-. Zátopkov- soupeři oceňoval- jeho sportovní a lidské 
vlastnosti. Řekni Petrov-, že jsme potkal- manžele Horákov- a že společně 
navštívíme Soukupov-. Přines tatínkov- dědečkov- dopis- určené panu Jáchymov-. 
Mělo to být překvapení pro Milanov- rodiče. Irenin- rodiče jsou už zdráv-? 
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Zájmena (pronomina) 
 zastupují……………. …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 skloňují se…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 větný člen………………………………………………………………………………….. 
 gramatické kategorie……………………………………………………………………… 
 
Druhy zájmen 
 ………………………………………………….. 
já, ty, on; my, vy, oni + zvratné se 
 
 ………………………………………………….. 
můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj 
 
 …………………………………………………. 
ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový, týž, tentýž, sám 
 
 …………………………………………………… 
kdo, co, jaký, který, čí 
 
 …………………………………………………… 
kdo, co, jaký, který, čí, jenž 
 
 ……………………………………………………. 
někdo, něco, nějaký, něčí, kdosi, málokdo, všechen, veškerý, každý 
 
 …………………………………………………….. 
nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 
 
Zájmena bezrodá…………………………………………………………………………….. 
Zájmena rodová………………………………………………………………………………. 
 
Cvičení 
1.  Vyhledejte v textu zájmena a určete jejich druhy: 
Chvála prvního kroku 
   Na svůj první krok jsem zapomněl. Každý na něj zapomene. Jednou jej učinil, jeho 
rodina užasla a on jím začal svůj dlouhý pochod k prvnímu školnímu dnu, k prvnímu 
dnu svých prvních prázdnin, k prvnímu polibku, k prvnímu povolání, k prvnímu 
manželství, k mnoha prvním věcem, které každého čekají, a žel, i k některým věcem 
posledním, které nikoho neminou. Svým prvním krokem poprvé okusil chůze. Čím to 
je, že všechno je takové zázračné při tom prvním kroku? Některé další kroky, jež jsou 
jakýmsi opakováním, nás vedou končinami nudy. Neprávem. Jdouce dál a dál, stále 
se něčím stáváme.                                                                         (Podle M. Horníčka) 
                                                                         
2.  Doplňte tvary zájmena já: 
Nechtěl ……….. to říci. Nikdo ……….tam nepozval. ……… se na to neptali. Neříkali 
o ………..nic? Babička ……….. poslala dárek. Mají pro …….překvapení. Oni …….nic 
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neřekli.  ………..se to netýká. Někdy ……….také bolí hlava. Vezměte ……..s sebou. 
Všichni …………chtěli pomoct. Přijďte ke ……….brzy. Bára seděla vedle……….  Je  
…………..ho trochu líto. Nechoďte tam beze ………. . …………nikdo nic neřekl. Tys  
…………… říkala něco jiného. Počkejte chvíli na ………….. 
Pravidlo!………………………………………………………………………………………. 
 
3.  Doplňte náležitě tvar sebou a spojení s sebou: 
Kapr ………házel. Nemáme ………žádné peníze. Buď si jist sám……. Vezměte mě 
prosím také……….. To se přece rozumí samo……...  Při odpálení nálože ……všichni 
trhli. Musíme si  vzít …………….na cestu dost jídla.   
    
4.  Doplňte náležité tvary zájmen uvedených v závorkách. Jsou-li možné  dva tvary, 
uveďte oba: 
Postupně mě navštívili všichni (můj) …………..spolužáci. Potkal jsem se s (tvůj) 
…………….bratrem a  (tvoje)………… sestrou. Dověděl jsem se to od (svůj)…….. 
rodičů. Chci jet se (svůj) …………..rodiči do Itálie. K (tvůj)………….. návrhům 
nemáme žádné připomínky. Čekají na (moje)…………odpověď. (můj) ………… 
rodiče si se mnou dobře rozumějí. Teď záleží jen na (tvůj) ………….bratrovi a (tvoje) 
……………sestře, zdali (můj)……………. návrhy přijmou. 
 
5.  Užijte vhodné zájmeno v náležitém tvaru: 
Vypravuj nám o (tvůj – svůj) zážitcích z cesty. Dej mi na to (tvé – své) čestné slovo. 
Požádal jsem lékaře o posouzení (můj - svůj) zdravotního stavu. Strýček rád všechny 
přesvědčuje o správnosti (jeho – svůj) názorů. Knihy nám uloženy v ( moje – svoje) 
knihovně. Prosím vás o vyřízení (moje – svoje) žádosti v co nejkratší době. Všichni 
schopní lidé se mají starat o zajištění (jejich – svoje) budoucnosti především sami.  
Pravidlo!  ...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.  Tvary zájmena který nahraďte tvary zájmena jenž:   
Máme sousedy, kterých……….. si vážíme a ke kterým……… máme plnou důvěru. 
Každý uchazeč, který……….. splní podmínky, bude přijat. Je třeba dodržovat 
pravidla, na kterých………… jsme se dohodli. Marie je dívka, na kterou……… je 
spolehnutí. Auta, která……….. se nyní vyrábějí, jsou spolehlivá. Někteří lidé, kterým 
…………..opravdu nemůžeme vyhovět, nás přestanou mít rádi. Nedaleko je louka, na 
které ……….rostou žampiony.  Žena, která………. přichází, je krásná. Muž, který …  
nás navštívil, byl sympatický. Žáci, kteří ……….se učí, mají pěkné známky. 
Pravidlo!........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
7.  Doplňte náležité tvary zájmena týž, tentýž: 
Chodila do……… základní školy jako já. Vyrušují stále ……..žáci. Demokracie se 
obvykle musí hájit proti …………nepřátelům. Chodím k ………..učiteli hudby jako on. 
Nakupujeme v ………obchodě. Udělej to ………..způsobem jako já. On mluví stále o  
………věci. Neměli bychom opakovat …………chybu. Jejich návrh jsme odmítli z…… 
důvodů. Zabývá se stále ……………myšlenkou. 
 
8.  Doplňte správné koncovky: 
Dívky se vrátil- sam-. Chlapci přišl- sam-. Okna se zavíral- sam-. Nechali jsme 
chlapce sam- doma. Hrušky opadal- sam-. M- rodiče byl- na schůzce sam- 
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Číslovky (numeralia) 
 vyjadřují…………………………………………………………………………………… 
 některé se skloňují………………………………………………………………………. 
 větný člen………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 gramatické kategorie……………………………………………………………………. 
 
Dělení číslovek: 
určité………………………………………………………………………………………….. 
neurčité………………………………………………………………………………………. 
 
Druhy číslovek: 
 ………………………………………………………………………………………………. 
jeden, dva, tři, …., dvacet jedna, dvaadvacet, sto dvacet jedna, pět tisíc tři sta dvacet 
pět, několik, mnoho, málo 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
první, dvacátý, dvacátý pátý, stý padesátý (stopadesátý), tisící, několikátý 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
dvojí, troje, šestero, několikery 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
dvojnásobný, třikrát, mnohokrát  
 
Skloňování číslovek 
 substantivní………………………………………………………………………………… 

milion, tucet…………………………. 
tisíc…………………………………… 
miliarda………………………………. 
tři, čtyři……………………………….. 
 

Úkol: skloňujte číslovky tři, čtyři 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 adjektivní…………………………………………………………………………………… 

druhý, čtvrtý, dvojnásobný……………………………………. 
první, třetí, tisící, dvojí, trojí……………………………………. 

 
 zájmenné………………………………………………………………………………….. 
 
 zvláštní skloňování 

dva, oba…………………………………………………………………………………… 
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Úkol: skloňujte číslovky dva, oba 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Cvičení 
1. Vyhledejte v textu číslovky a určete jejich druhy. 
 
   První kamenné mosty v Praze 
   Pražský Juditin most byl prvním kamenným mostem v naší zemi. Byl dokončen 
roku 1171 a král Vladislav II. jej pojmenoval po své manželce. Juditin most stál 
přibližně tam, kde je dnes most Karlův, ale byl o pět metrů nižší a několikrát jej těžce 
poškodily povodně. Nakonec se roku 1342 spojilo k útoku trojí nebezpečí: velká 
voda, ledové kry a naplavené dříví. Patnáct let se zarmoucení Pražané dívali na 
zřícený Juditin most, než dal Karel IV. vybudovat nový kamenný most. Stavba trvala 
pětadvacet let. Most není přímý, má dvakrát lomenou osu, a proto není z jedné brány 
vidět do druhé. Je dlouhý pět set patnáct metrů a má šestnáct klenutých oblouků. Po 
obou jeho stranách stojí řada soch. Mnohokrát jej poškodily povodně, ale pokaždé 
byl opraven. Patří k několika nejcennějším památkám naší vlasti. 

(Podle J. Vydry) 
2. Uveďte, za kterými číslovkami se píše tečka. 
Začátek utkání je o (17) hodině, sejdeme se tedy před vchodem v (16) hodin. Císař 
Rudolf (II) byl známý milovník umění. Představení začíná až v (19) hodin, ale přijďte 
raději už krátce po (18) hodině. Naučte se slovíčka k (13) lekci na straně (33) a 
pravidla na (36) straně. 
 
3. Utvořte číslovky řadové: 
2. ………………….muž, 5. …………………..řada, 4. …………………. den, 21……….. 
………………………………. model, ½ 2. …………………………………………….. litru  
 
4. Číslovky v závorkách uveďte v náležitých tvarech. 
Jana šla se (dvě)………….. kamarádkami do kina. Jan Neruda prožil mládí v domě U 
(2) …………..slunců. Trojúhelník je plocha omezená (3)……….. stranami, čtyřúhelník 
(4)…………… stranami. (2)………….. záchranářům byla udělena odměna. Málokterý 
fotbalista umí hrát dokonale (obě)………….. nohama. Od (3)………….. do (4)………. 
hodin máme anglickou konverzaci. Rodiče věnovali (obě)……….. dětem stejnou péči.  
 
5. Číslovky a jména v závorkách uveďte v náležitém tvaru. 
Do dvora vedou (2)………….. vrata. V dílně máme (3)……….. nůžky a (5)………….. 
kleště. Na prázdniny si vezmu (4)……………… oblečení. Na řešení problému byl ve 
vedení podniku (2)…………..názor. Fotbalové utkání probíhalo před (30 000 divák) 
…………………………………… Před (100 léto)……………………….jsme ještě 
neměli samostatný stát. Vstupenka nás stála něco ke (100 koruna)  ………………… 
 
6. Vypište slovy: 
284 hodin 
101 pán 
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7. Dejte číslovky do správného tvaru a napište, podle kterého vzoru se skloňují a 
v kterém jsou pádě. 
S (jeden)………………………………………….  neúspěchem si nedělej starosti. Znáš 
(10 – druhová číslovka) …………………………………………… božích přikázání? 
Zabil (2) …………………….. mouchy (1) …………………………ranou. Jste tu již 
(všechen) …………………………………………. ? Seřaďte se do zástupu po (3) ……. 
…………………………….. Povíme si to mezi (4)………………………………… očima. 
Bylo zavedeno osvětlení do (3)…………………………………….. ulic. S (4)…………… 
………………………………… dětmi je dost práce. Bez těchto (4) ……………………… 
…….. knížek se neobejdu. 
 
8. Doplňte správné tvary číslovky dva, dvě, oba obě: 
za ……………………auty, nad……………………věže, mezi……………….. přáteli, 
na ………………… stromech, v (ve)………………….rukou, s ……………….. psy 
 
9. Číslovky napište slovem (pokud je to možné), jejich spojení s počítaným 
předmětem dejte do náležitého tvaru: 
Postavil dům o (10, poschodí)………………………………… Dinosauři vyhynuli před 
(65, milion, let)………………………………………… Otvíráme od (10, hodina). Před 
(157, léta) …………………………………………… přišla velká povodeň. Karlova 
univerzita byla založena před více než (650, léta)………………………... Mrak je 
utvořen z více než (1 000 000 000) ……………………… drobných kapek vody. 
Dozvěděli jsme se o (4566, případy)……………………………… úmrtí. Řeknu ti to 
mezi (4, oči)……………………….. Do jednoho vozu se vejde právě (81, koš)………… 
……………………………………, nebo (82, bedna)………………………… Nákladní 
loď s (12 785, tuna) …………………………………………. se potopila. Budu spokojen  
s (několik, málo, korun) ……………………………………… Z (málo , peníze)…………. 
…………………….. nelze příliš ušetřit. 
 
 
10. Označte slovní spojení, která jsou napsána správně:   
byl tam už 2krát. 
25ti letý závodník 
25-letý závodník 
25letý závodník 
dvaceti pěti letý závodník 
60km rychlost 
šedesátikilometrová rychlost 
šedesáti kilometrová rychlost 
20 km 
dvacet kilometrů 
5procentní roztok 
90 stupňový úhel 
7 : 30 hod. 
dvaadvacet růží 
stopadesátý účastník 
stý padesátý účastník 
tisící devítistý devadesátý třetí rok 
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Slovesa (verba) 
 vyjadřují…………………………………………………………………………………… 
 časují se 
 větný člen…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 mluvnické kategorie……………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................... 
  
Dělení sloves:  
a) z hlediska věcného významu: 
 plnovýznamová …………………………………………………………………………. 
 pomocná …………………………………………………………………………………. 

-     vlastní pomocná ……………………………………………………………………… 
- sponová ………………………………………………………………………………. 
- modální ……………………………………………………………………………….. 
- fázová …………………………………………………………………………………. 

 
b) z hlediska vztahu k předmětu: 
 bezpředmětová …………………………………………………………………………… 
 předmětová ……………………………………………………………………………….: 

-  přechodná ……………………………………………………………………………….. 
-  nepřechodná …………………………………………………………………………….. 

 
c) zvratná:……………………………………………………………………………………… 
 
Mluvnické kategorie sloves 
 
Osoba (persona): 
 1. sg. – označuje mluvčího (pisatele) – je podmětem ………………………………… 
1. pl. – označuje skupinu + mluvčího ……………………………………………………… 
 2. sg. – označuje adresáta projevu – je také podmětem …………………………….. 
2. pl. – označuje adresáta + ostatní (mimo mluvčího) …………………………………. 
 3. sg. i pl. - označuje předmět komunikace mezi mluvčím a adresátem…………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
  
Neosobní slovesa – mají jen tvary 3. os. č. j. ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 Některá slovesa jsou neosobní i osobní ………………………………………………….. 
 
Číslo (numerus):  
 singulár…………………………………………………………………………………… 
 plurál ……………………………………………………………………………………… 
 duál (zanikl v 15. století) ……………………………………………………………….. 
 
Posuny v kategorii osoby a čísla: 
autorský plurál (plurál skromnosti): ………………………………………………………. 
plurál majestatikus …………………………………………………………………………. 
vykání ………………………………………………………………………………………… 
onikání ……………………………………………………………………………………….. 
onkání ………………………………………………………………………………………… 
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Způsob (modus) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 oznamovací (indikativ): ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 rozkazovací (imperativ): ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
  podmiňovací (kondicionál): ………………………………………………………….. 
-  kondicionál přítomný ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
-  kondicionál minulý …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Čas (tempus): 
…………………………………………………………………………………………………. 
a) objektivní (základní, absolutní) – vzhledem k okamžiku promluvy: přítomný, 
minulý, budoucí 
b) relativní časy (poměrné) – vzhledem k jinému ději: současnost, předčasnost, 
následnost 
vyskytují se: 
-  v souvětí: 
Bylo teplo, svítilo slunce, ani lístek se nepohnul. (současnost); Zpozoroval, že dítě 
upadlo. (předčasnost); Lekl se, že se dítě utopí. (následnost); 
-  u polovětných konstrukcí s přechodníky: 
Hovoříce o českých spisovatelích, musíme se zmínit o Karlu Čapkovi. (současnost); 
Svléknuv kabát, vstoupil do pokoje. (předčasnost). 
 
 Čas přítomný (prézens): ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zpřítomňovací prézens – aktualizace děje minulého do přítomnosti: 
-  prézens historický: Tak se procházím parkem a najednou vidím hroznou věc. 
-  prézens dramatický: Když jsem přišel k parku, někdo z něj vyrazí a volá o pomoc. 
 
 Čas minulý (préteritum): ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 Čas budoucí (futurum) ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pomocí budoucího času můžeme vyjádřit: 
- nejistotu v přítomném ději  - To bude asi pravda. Asi bude nemocný. 
- výzvu – Budeš poslouchat! 
- zdvořilostní žádost – Budu prosit jídelní lístek. 
- výtku – Ty budeš ležet, a já abych uklízel. 
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Slovesný rod (genus verbi) 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 činný (aktivum): …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 trpný (pasivum): ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
- pasivum opisné …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
- pasivum zvratné ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vid (aspekt) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 slovesa dokonavá: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 slovesa nedokonavá: ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podle vyjádření mluvnických kategorií dělíme slovesné tvary na: 
určité – vyjadřují všechny mluvnické kategorie (tvary oznamovacího, rozkazovacího 
a podmiňovacího způsobu); 
neurčité – (infinitiv, přechodníky, příčestí minulé a trpné). 
 
Přehled slovesných tvarů 
 

určité aktivum pasivum 
oznam. způsob 
- přít. času 
- min. času 
- bud. času 

 
vidím, vidíš… 
viděl, -a, -o jsem, viděl jsi… 
budu vidět, budeš vidět… 

 
jsem viděn, -a, -o 
byl, -a, -o jsem viděn, -a, -o 
budu viděn, -a, -o 

rozkaz. způsob viz, vizme, vizte buď viděn, -a, -o 

podmiň. způsob 
- přítomný 
- minulý 

 
viděl, -a, -o bych 
byl, -a, -o bych (býval, -a, -o) 
viděl, -a, -o 

 
byl, -a, -o bych viděn, -a, -o 
byl, -a, -o bych býval, -a, -o 
viděn,-a, -o 

neurčité   

infinitiv vidět být viděn, -a, -o 

příčestí minulé, l-ové viděl, -a, -o  

příčestí trpné, n-/t-
ové  viděn, -a, -o 

přechodník minulý vida, -ouc, -ouce jsa, -ouc, -ouce viděn, -a, -o 

přechodník minulý uviděv, -vši, -vše byv, -vší, -vše viděn, -a, -o 
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Slovesné tvary jednoduché – jsou tvořeny jedním slovem …………………………… 
Slovesné tvary složené – jsou tvořeny spojením tvaru významového slovesa 
s tvarem pomocného slovesa být ………………………………………………………….. 
 
Všechny tvary se tvoří od slovesných kmenů: 
 prézentní (přítomný) kmen – z 3. os. sg. indikativu prézenta odtržením koncovky: 

nes-e, tiskn-e, pros-í, děl-á (z tohoto kmene se tvoří: oznamovací způsob 
přítomného času, rozkazovací způsob, přechodník přítomný); 

 minulý kmen – z tvaru příčestí minulého oddělením –l: nes-l, tisk-l, děla-l (tvoří 
se z něho: minulý čas, příčestí trpné, infinitiv pasivní, kondicionál přítomný i 
minulý, přechodník minulý); 

 infinitivní kmen – část slovesa po odtržení koncovky –t (-ti), (c)i/t: nés-t,  
tisknou-t, prosi-t, péc-i i péc-t (z něho se tvoří: infinitiv, futurum sloves 
nedokonavých). 

 
 
Cvičení 
 
1. Vyberte slovesa plnovýznamová, pomocná, sponová, modální, fázová: 
Tomáš byl vybrán do elitního sboru. Na skladě je zelí ke krouhání. Jsem z toho 
leknutí celý překvapený. Kdyby bylo dost času, mohli bychom se k vám podívat. 
Zásilka byla odeslána včas. Vyprávěl pohádku o Karkulce. Studium je náročné. 
Přestal zlobit. Chce přijít zítra.  
 
2. Uveďte, kdy je totéž sloveso předmětové a kdy bezpředmětové: 
Tužka špatně píše. Píše verše pro děti. 
 
3. Určete, které osoby bylo užito, a pojmenujte zvláštní formy komunikace 
(zvláštnosti užití osoby a čísla): 
Jiří, ukázal mi vysvědčení. Evo, napište mi to. Udělám vše, jak král poroučí. Nyní si to 
ukážeme na příkladu. My, z Boží milosti král, jsme se rozhodli potrestat vetřelce. 
Babička dá Jarunce bumbat. Jak se máte, Janičko? Paní domácí, mají se mnou 
soucit. Tak jak se máme, Pepo? 
 
4. Jakou časovou rovinu vyjadřuje slovesný čas ve vedlejší větě následujícího 
souvětí? 
Na to král odpověděl, že již se vším souhlasí. 
a) budoucnost 
b) minulost vyjádřenou historickým prézentem  
c) přítomnost 
d) současnost s dějem věty hlavní 
 
5. Jakou časovou rovinu vyjadřuje slovesný čas ve vedlejší větě následujícího 
souvětí? 
Když se uzdravil, začal chodit do školy. 
a) současnost 
b) následnost 
c) předčasnost 
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6. Určete, v kterých větách vyjadřuje tvar v čase budoucím pravděpodobnost, 
nejistotu, skromnost, rozpaky nebo výtku: 
Budu prosit dva citrony. (……………………)Podle hlasu to bude bratr. (……………) 
Já se o tebe budu starat, a ty mi ještě budeš nadávat?! (………………..) Nebudete 
mně tady dělat ostudu. (………………….) Pane vrchní, budu platit. (……………..…) 
Budeš zticha! (…………………….) Zvaž jablka, bude jich tak pět kilo.(……………..) 
Večer zřejmě budeme topit. (………………………) 
 
7. Jen jedno ze sloves je v následujících možnostech tvaroslovně určeno naprosto 
správně. Které? 
a) Oni tam opravdu budou pracovat? – 3. os., mn. č., způsob tázací, čas budoucí, 
slovesný rod činný, vid nedokonavý. 
b) Tak tam bych na tvém místě rozhodně nechodil! – 2. os., j. č., způsob 
rozkazovací, čas se neurčuje, vid nedokonavý, slovesný rod činný. 
c) Teď bychom ještě měli koupit něco k jídlu. – 1. os., mn. č., způsob 
podmiňovací přítomný, vid (plnovýznamového slovesa) dokonavý, slovesný rod 
trpný. 
d) Zítra jedeme na exkurzi do hvězdárny. – 1. os., mn. č., způsob oznamovací, čas 
přítomný (vyjadřující budoucí děj), vid nedokonavý, slovesný rod činný. 
 
8. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru: 
získával ……………………………………………………………………………………….. 

      odvozovali ……………………………………………………………………………………. 
      brání ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Utvořte k infinitivu nazývat následující tvary: 

1. os., j. č., oznam. zp., č. bud., rod činný ……………………………………………. 
2. os., j. č., rozkaz. zp., rod trpný ……………………………………………………… 
1.   os., j. č., podmiň. zp. min., rod činný ………………………………………………. 

 
10. Utvořte 2. osobu rozkazovacího způsobu sg. sloves: 
nabrousit, obléci, vidět, vědět, jíst, přemístit. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Převeďte věty do minulého času: 
Petře, kdy se rozhodneš? Jano, koupíš si nové šaty? Ivane, kam až se dostaneš? 
Honzo, jsi vyznamenán. Jano, nemáš se bát. Jirko, kde se touláš? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
12. Utvořte tvary podmiňovacího způsobu přítomného od slovesa: 
chodit …………………………………………………………………………………………. 
 
13. Utvořte tvary podmiňovacího způsobu minulého od slovesa: 
psát ……………………………………………………………………………………………. 
 
14. Podtrhněte slovesa v opisném trpném rodě: 
Vstupné bylo zvýšeno o 20 korun. Některé ulice byly kvůli opravě uzavřeny. Jsem 
schopen zaplatit všechno. Ten dům je stavěn firmou Eko. Pavel nebyl zkoušen 
z fyziky. Bylo zjištěno, že byl zabit elektrickým proudem. 
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15. Podtrhněte slovesa ve zvratném trpném rodě: 
Ten dům se opravuje už tři roky. Na začátku věty se píše velké písmeno. Jana se 
myje studenou vodou. O tom se diskutuje už dlouho. Viděl ses už v zrcadle? Chyby 
se označují červeně. Pořád se nám něco vytýkalo. 
16. Infinitiv v závorce nahraďte příčestím trpným. Všímejte si střídání souhlásek, 
případně kvantity samohlásek:  
Co je (obsáhnout)………………… v tomto léku? Jsem už (najíst) …………….. Oheň 
byl brzy (uhasit) ……………….. Byl jsem (probudit) …………….zbytečně brzy. 
Závěsy byly už (zatáhnout) …………… Podmínky smlouvy byly (přijmout) ………….. 
Všichni byli (nadchnout) ………………….Toto místo je (vyhradit) ………………. pro 
tělesně postižené. Nepřátelé byli (zajmout)……………… Právě byla (započít) stavba 
obchvatu. …………… Neukázněný žák byl (napomenout) ………………….... Škoda 
musí být (nahradit)………………… pojišťovnou. Dveře byly (zamknout) 
…………………… V  kostele byly (rozžehnout) ……………… svíce.  
 
17. Co mohou znamenat následující věty? Upravte vyjádření tak, aby bylo 
významově jednoznačné. 
Civilní šaty jim zakrývaly vojenské uniformy. ……………………………………………. 
Blesk provází hřmění. ……………………………………………………………………….. 
Soud byl odročen, protože obhájce pobodal hmyz. ……………………………………… 
 
18. Odlište slovesa nedokonavá od dokonavých:  
plést, přinést, téct, utéct, koupit, kupovat, psát, napsat, prodat, ztratit, ztrácet, umět, 
bydlet, prosit, poprosit, dát, dodat, dodávat  
 
19. Utvořte 3. pl. sloves: 
chybět, šedivět, sedět, křičet, zahálet, churavět, jíst, vědět 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
20. Vytvářejte příkazy k zákazům a pozorujte rozdíl v slovesném vidu: 
Nevolejte tak brzy ráno. Nezapomínejte na křivdy. Nepřezouvejte se na chodbě. 
Neodpouštěj jí to. 
 
21. Utvořte tvar příčestí minulého (3. os. sg): 
prohlédnout, vytknout, přijmout, zakopnout, upadnout, začít, zajmout, strhnout 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
22. Převeďte následující infinitivy do imperativu: 
Ty (nabrousit) ………….mi nůž. Ty (přemístit) …………hlínu.Ty (přikrýt)………… dítě 
peřinkou.Ty (uvědomit) ………….si to.Ty (poprosit)…………. ho. Co tě nepálí, 
(nehasit). …………Ty (plava)t dál. ………….Ty se (klanět). ……….. Ty se (přihlásit) 
……………..včas. Ty (šetřit) ……………. své síly. Ty se (mýti) ………..denně 
studenou vodou. 
 
23. Infinitivy převeďte do příčestí trpného: 
ochutit, hasit, nosit, mísit, odemknout, zvednout, ohlásit, zabrzdit, potvrdit, vytknout 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Slovesné tvary neurčité 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Infinitiv – slovníková forma slovesa 
- tvoří se od kmene infinitivního koncovkami  –t(- ti), - ct, - ci (psát (psáti), péct (péci); 
- je nositelem vidu: číst – dočíst, hodit – házet; 
- je nositelem rodu: pozorovat (infinitiv aktivní), být pozorován (infinitiv pasivní); 
- někdy naznačuje: 
• podmínku: Nepřijít včas, litoval bych. 
• přání: Poznat tak jednou daleké kraje! 
• rozkaz: Mlčet! 
- ve větě může být podmětem: Povinností nás všech je pomáhat., předmětem: 
Odepřel jsem svědčit., přívlastkem: Zákaz kouřit, jmenným přísudkem: Nedbale 
pracovat je poškozovat podnik., příslovečným určením: Šli jsme se projít. 
 
 Přechodníky (transgresivy) 
- vyjadřují děje doprovázející či splňující děj hlavní, vyjádřený přísudkovým slovesem 
(oba děje musí mít společný podmět); 
- z gramatických významů slovesných vyjadřují číslo, částečně čas (přítomný, 
minulý), slovesný rod a vid; 
- z gramatických významů jmenných vyjadřují jmenný rod; 
- ve větě jsou doplňkem. 
 
a) Přechodník přítomný: 
- tvoří se od kmene přítomného nedokonavých sloves (nes-e); 
- vyjadřuje současnost s obsahem přísudku v přítomnosti, minulosti, budoucnosti 
(Jirka, sedě na lavici, poslouchá dědečkovo vyprávění. – sedí a poslouchá); 
- ustrnulé tvary: chtě nechtě, vstávaje lehaje, nemluvě, vkleče → platnost příslovce, 
vyjma → platnost předložky (vyjma sobotu). 
 

 
 
b) Přechodník minulý: 
- tvoří se od kmene minulého sloves dokonavých (seskoči-l), 
- vyjadřuje předčasnost před dějem přísudku (Seskočiv z koně, prošel bránou. – 
seskočil a pak prošel); 
- od obou přechodníků lze tvořit adjektiva slovesná – beroucí, tisknoucí, krycí, 
sestoupivší, vykvetší. 

koncovky 
aktivní pasivní 

sg. pl. 
-a, -ouc -ouce nesa, nesouc, nesouce jsa nesen 

jsouc nesena, -o 
jsouce neseni, -y, -a 

-e/ě, -íc -íce maže, mažíc, mažíce jsa mazán… 

-eje, -ejíc  -ejíce sázeje, sázejíc, sázejíce jsa sázen… 

-aje, -ajíc -ajíce volaje, volajíc, volajíce jsa volán… 
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koncovky aktivní pasivní 

sg. pl. 

O, -ši -še přines, přinesši, přinesše byv přinesen 
byvši přinesena, -o 
byvše přineseni, -y, -a 
 

-v, -vši -vše seskočiv, seskočivši, 
seskočivše 

 
 
 
 Příčestí (participia) – od kmene minulého 
a) příčestí činné, l-ové (dříve minulé) 
- koncovky –l, -la, -lo, -li, -ly, -la: nesl, nesla, neslo, nesli, nesly, nesla; 
 
b) příčestí trpné, n-/t-ové 
- koncovky – (e)n, -(e)na, -(e)no, -(e)ni, -(e)ny, -(e)na: nesen, nesena, neseno, 
neseni, neseny, nesena; 
- koncovky - -t, -ta, -to, -ti, -ty, -ta: bit, bita, bito, biti, bity, bita; 
- od obou příčestí lze tvořit adjektiva slovesná – zapadlý, nesený, -á, -é, -í, -é, -á. 
 
 
 Podstatná jména slovesná (substantiva verbální) 
- řadí se mezi podstatná jména, ale mají společné rysy se slovesy; 
- patří k substantivům dějovým; 
- tvoří se od příčestí trpného koncovkou –í: veden – vedení, kryt – krytí, nebo 
příponou –ní – od sloves, u nichž se příčestí trpné neužívá: mlčení, stání. 
 
 
Cvičení 
 
1. Utvořte infinitiv a všimněte si změny kmenové samohlásky: 
smím, vleču, tkvím, spím, dořeknu, kryji, řežu, pláču, naleznu, vedu 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Utvořte přechodníky přítomné:  
zpívat, usmívat se, jít, vidět, naříkat, vracet se, nést 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Utvořte přechodníky minulé:  
rozloučit se, přesvědčit se, vrátit se 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Určete, ve kterém případě je užito přechodníkové konstrukce nesprávně. 
Vysvětlete, proč. 
a) Děti ani nedýchaly, naslouchajíce zpěvu vzácných ptáků. 
b) Nemaje zkušenosti, nemůžeme ho zařadit na vedoucí místo. 
c) Dokončiv hrubou stavbu, začal omítat. 
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7. Infinitiv nahraďte podstatným jménem slovesným: 
uvědomit, kvasit, navodit, vypnout, zatknout, zapovědět, nařknout, hostit, 
zapomenout, zasáhnout, vyjmout, napnout, dopadnout, podetnout, podtrhnout, 
ochutit, sedět …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Odstraňte nevhodné a nadměrné užití podstatných jmen slovesných: 
Odeslali jsme hlášení o splnění úkolu. ………………………………………………….. 
Jsem ochoten k vyjednávání o povolení skládky………………………………………… 
 
 
9. Uveďte, z kterých slovesných tvarů vznikla tato přídavná jména: 
zpívající, zazpívaný, ulehnuvší, lehající, ležící, položený, uspaný, naložený, 
naříkající, minuvší ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Slovesné třídy a vzory 
 
 

 
Tříd
a 

Zakončení 
3. os. sg. 
přít. času 

 

Vzory  
 
V příč. min. je před -l 

3. os. sg. 
 

příčestí 
min. 

rozk. 
zp. 

   
I. -e 

nepředchází- 
-li –n nebo –j 

1. nese 
2. bere 

vz.  
tvrdé 

nes-l 
br-a-l 
maz-a-l 
 
pek-l 
tř-e-l 

nes 
ber 
maž 
peč 
tři 
 

souhláska 
-a- 
-a- 
souhl., infinitiv na –ci/-ct 
-e- 

3. maže vz. 
měkký 

4. peče 
5. tře 

vz. 
smíšené 
 
 

II. -ne (-me) 1. tiskne 
2. mine 
3.začne  
vzor nepravidelný 
(přijme) 

tisk-l 
mi-nu-l 
zač-a-l 
přij-a-l 

tiskni 
miň 
začni 
přijmi 

souhláska 
samohláska, -nu- 
-a-, (někdy i –nu-) 

III. -je 1. kryje 
2. kupuje 

kry-l 
kup-ova-
l 

kryj 
kupuj 

samohláska 
-ova- 

IV. -í 1. prosí 
2. trpí 
3. sází 

pros-i-l 
trp-ě-l 
sáz-e-l 

pros 
 trp 
sázej 

-i- 
-e- (-ě-), v 3. os. pl. –í (oni 
trpí) 
-e- (-ě-), v 3. os. pl. –ejí 
(ějí) –í sázejí 

V. -á dělá děl-a-l dělej -a- 
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Nepravidelná slovesa: - jejich tvary se neshodují s žádným vzorem slovesných tříd; 
- nejčastěji se uvádějí: být, chtít, jíst, vědět. 
 
Cvičení 
1. Vyhledejte slovesa, zařaďte je do tříd a určete jejich vzory: 
Otevřel bys dveře? ……………… Někdo zvoní? ……………… Ztratili jsme klíče od 
bytu. ………………Pomohl bych vám. ……………… Pšenice rychle roste. …………… 
Zakopl o větev a upadl. …………………………… Ukázal bych ti své štěně…………… 
Zřejmě ti dobře nerozumím. …………… Prodrali jsme se hustým mlázím a objevili 
spoustu hříbků. ………………………… Stěna byla natřena zelenou barvou………….. 
 
2. Sloves v závorce užijte v tvarech přítomného času: 
Po lesní cestě (klusat) ………………… dva chlapci. Sýkorka (zobat) lůj. ……………. 
Děti se s oblibou (klouzat) …………….. po ledě. U nás (česat) …………….. ovoce 
obvykle sám. Psi rádi (hryzat) ………….kosti. Já ještě (oloupat) ……………… 
brambory. Nespím, jen (dřímat) ………………… (Nezebat) ………………… tě ruce? 
 
3. Tvořte od sloves v závorkách příčestí trpné: 
Cíle bylo (dosáhnou)…………………v stanovené době. Pachatel ještě nebyl 
(dostihnout)…………………  Jelen byl (zasáhnout) ……………… několika střelami. 
Na koncert choďte vhodně (obléknout). ………… Vchod byl (uzamknout) ……………. 
 
4. Uveďte správné tvary sloves: 
Všichni o něm (vědět) ……………….. Oni se (chtít) …………. vrátit už domů. Když 
mně (zbýt) ………. Čas, stavím se u vás. (Sníst 2. os. sg.) …………. oběd! Snad 
nám (nevypovědět 3. os. pl.) …………….. smlouvu. Vegetariáni (nejíst) …………….. 
maso. Šleháním těsto (nabýt)……………… Ty (být) ……….. už připraven. Byli jsme 
(vypovědět) …………. z bytu. Jste už (najíst) ……………….? Brzy nám (zbýt)……….. 
jen vzpomínky. Děti se o to (dozvědět) ……………. až zítra. V nádražní čekárně je 
(zapovědět) ………………….. kouřit. Nejprve (dojíst 2. os. sg.) a pak (povědět 2. os. 
sg)………………, jak to bylo. Odborník si (vědět) …………. rady tam, kde 
neodborníci (nevědět) …………., co dělat. 
 
5. Tvořte tvary nepravidelných sloves: 
být – 1. os. kondicionálu přítomného, fem. :……………………………………………. 
          2. os. pl. imperativu:…………………………………………………………………. 
          přechodník minulý, pl. mask.: ……………………………………………………… 

     přechodník přítomný, sg., fem.:…………………………………………………….. 
chtít – příčestí trpné, sg., fem: …………………………….............................................. 
          3. os. pl. indikativu prézenta: ……………………………………………………….. 
          1. os. pl. kondicionálu přítomného, fem.:………………………………………….. 
          přechodník přítomný, pl.: …………………………………………………………….. 
jíst -  3. os. pl. indikativu prézenta: ………………………………………………………… 
          3. os. sg. Indikativu prézenta: ……………………………………………………….. 
          příčestí trpné, sg., fem.: ……………………………………………………………… 
         1. os. pl. kondicionálu přítomného, mask.: ………………………………………… 
vědět – 2. os. pl. imperativu: ……………………………………………………………….. 
              3. os. pl. indikativu prézenta: …………………………………………………….. 
              3. os sg. Indikativu prézenta: …………………………………………………….. 
              1. os. sg. kondicionálu přítomného, mask.: ……………………………………. 
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6. Doplňte správné koncovky: 
Líbil_ se mi fotografie, z nichž se usmíval_ strýcovi přátelé. Ředitelství muzea a jeho 
odloučená pracoviště začal_ jednat o připravovaných změnách. Vrabci poskakoval_ 
po střeše, přilétl_ i sýkorky. V novinách psal_, že spory mezi politiky dosud neustal_. 
Ministryně se svým náměstkem projednal_ novou vyhlášku. Pole za domem dříve 
patřil_ naší rodině. Kolemjdoucí nás vesele zdravil_.  Prahou se procházel_ davy 
turistů, takřka jsme se mezi nimi ztratil_. Jak letušky, tak i pilot letadla prošl_ 
bezpečnostní kontrolou. Z kuřete zůstal_ na talíři pouze kosti. Fotbalisté Francie a 
Anglie sehrál_ přátelský zápas. Děvčata byl_ smířena s porážkou, chlapci je ale 
překvapil_. Do projektu se zapojil_ všechna města i obce v Karlovarském kraji. Hejna 
špačků zničil_ letošní úrodu, přestože jich byl_ stovky postřílen_. Nejvyšší ocenění 
získal_ kostýmní výtvarnice a režisér filmu. Kohouti a slepice zobal_ zrní, house a 
kachňata se koupal_ ve vodě. „Jak jsme se bál_!“ vykřikl_ naše maminky, když jsme 
se v noci vrátil_ domů. Vstupenky prodával_ jen za 100 korun, a tak se před branou 
tísnil_ desítky lidí, aby se sem také podíval_.  Lidičky jásal_, že zimní dni už pomalu 
končil_. Norsko a Finsko podepsal_ důležitou smlouvu. Kobyly a jejich hříbata se 
spokojeně pásl_.  Největší obavy vzbuzoval_ sršni a vosy. Od pavilónu, v němž nás 
rozesmál_ gorily a šimpanzi, jsme se nemohl_ odtrnout. Rodiče volal_ na děti, ale 
děti se neozýval_.  
 
 
Příslovce (adverbia) 
 vyjadřují ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 větný člen: ………………………………………………………………………………. 
 Příslovečné spřežky: …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Druhy příslovcí: 
a) místa ……………………………………………………………………………………….. 
b) času ………………………………………………………………………………………… 
c) způsobu ……………………………………………………………………………………. 
-  míry …………………………………………………………………………………………. 
-  zřetele……………………………………………………………………………………….. 
d) příčiny ……………………………………………………………………………………… 
 
Stupňování příslovcí: ……………………………………………………………………… 
 pravidelné: 
2. stupeň ………………………………………………………………………………………. 
3. stupeň ………………………………………………………………………………………. 
 
 nepravidelné: 
dobře…………………………………………………….. 
špatně/zle………………………………………………. 
málo……………………………………………………… 
mnoho…………………………………………………… 
brzy ……………………………………………………… 
dlouze…………………………………………………… 
 



 

 Mluvnice | 34 
 

Cvičení 
1. Vyhledejte příslovce a určete jejich druh: 
Málokdy jsme se setkali. Vojáci postupovali odvážně vpřed. Velmi jsem se o to 
snažil, ale marně. Večer jsem už byl zcela unaven. Odkdy studuješ dálkově v Praze? 
Váhově zásilka odpovídá, početně nikoliv. Mluvíte příliš nahlas, stále vás musím 
napomínat. Včera mi ještě nebylo dobře, ale dnes je mi už lépe.dodnes si pamatuji, 
co jsem se dřív učil zpaměti. 
 
2. Vyberte a doplňte vždy vhodný tvar příslovce:  
(blízko – blízce) Bydlí tady ……………Jsme s vámi ……………… příbuzní. 
(úzko – úzce) Bylo mu velmi ……………. Tohle ……….. souvisí s mým plánem. 
(daleko – dalece) Nechoď tak ……………… Tak ……………mi na tom nezáleží. 
(dlouho – dlouze) Proč nejdeš tak ………….: Zadíval se na ni ………………… 
(lehko – lehce) ……………..našlapoval na špičky. Bylo mu …………. u srdce. 
 
3. Nahraďte příslovce synonymními výrazy: 
Nyní se vrátíme k základnímu problému. Někdy se raduje. Krátce nato odešel. Stále 
mi ještě nevěří. Honem mu zavolej. 
 
4. Doplňte a zdůvodněte: 
úči_ působící lék, de_ě tam chodí, všestra_ě nadaný, význam_ě, upřím_ě, tem_ě, 
písem_ě, dojem_ě, znám_ě 
 
5. Stupňujte příslovce v závorkách: 
Řekni to (tiše 2)……………… Trvalo mu to tentokrát ještě (dlouho 2) …………….. Na 
sbírku pro opuštěné děti přispěla (mnoho 3) …………..Mám čím dál (málo 2) ……. 
Času.  Stavím se u tebe co (brzy 3) …………………. Žijte (zdravě 2)………………! 
 
6. Podtrhněte správnou variantu uvedenou v závorce: 
Přístroj je složen (z částí – zčásti). (Z pravidla – zpravidla) se nenaučíme všechno. 
Zapamatujte si výjimky (z pravidla – zpravidla). (Po tom – potom) člověku není ani 
památky. Vrať se a (po tom – potom) zajdeme k rodičům. Mluvte (na hlas – nahlas). 
Bylo mu z toho (na nic – nanic). 
 
7. Následující slova užijte ve větách: 
vtom – v tom ……………………………………………………………………………….. 
nahoru – na horu ………………………………………………………………………….. 
nato – na to …………………………………………………………………………………. 
 
 
Předložky (prepozice) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Druhy předložek: 
vlastní (primární), původní ……………………………………………………………….. 
nevlastní (sekundární), nepůvodní ……………………………………………………… 
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Předložky: 
kromě …………………………………………………………………………………………. 
mimo…………………………………………………………………………………………… 
vyjma………………………………………………………………………………………….. 
 
Po přejatých předložkách: à la, kontra, versus stojí nominativ: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Cvičení 
1. Určete slovní druh u podtržených slov: 
Blízko lesa stavíme chatu. Odtud máme blízko do lesa. Střela šla naštěstí mimo. Je 
otevřeno po všechny dny mimo sobotu. Škoda každé rány, která padne vedle. Sedí 
v lavici vedle mne. S tvou pomocí počítám. Rýsuj pomocí pravítka. 
 
2. Nepravé předložky nahraďte pravými a věty upravte: 
Zahrada je hned vedle chalupy. Podle silnice vysázeli stromy. Podle plotu kvetou 
růže. Jel jsem na hory navzdory varováním. Během dovolené jsme si odpočinuli. 
Kvůli penězům by si nechal vrtat koleno. 
 
3. Slova v závorkách dejte do náležitého pádu: 
kromě (naše zahrada)……………………, mimo (naše vesnice) ………………….., 
okolo (dům)…………….., naproti (stěna)………………, ku (Praha)……………., ke (já) 
………., o (já) ……………….., proti (já) ………….. 
 
4. Podstatná jména v závorkách dejte do náležitého pádu: 
Přišli všichni kromě (Eva) ……….. Pozvali všechny přátele mimo (Marta) ………….. 
Do divadla půjdou všichni vyjma (vaše Petra) ……………………………… 
 
5. Doplňte předložku s nebo z : 
Četl ukázku _ knihy Bohumila Hrabala. Opisujte správně_ tabule. Slyšel _ rozhlasu 
árie _ oper. Ušij medvídka _ plyše. Pomůžu ti _ radostí. Byl _ to chyby napravit. 
Nezúčastnil se zájezdu_ vážných důvodů. Teď se ukáže kdo_ koho. 
 
6. Rozhodněte, kde je nutno použít předložky s (se) a kde ne: 
Mažu si chléb (?) máslem a medem. Snídám housky (?) máslem. Ukroj chléb (?) 
ostrým nožem. Jezdím do školy (?) autobusem. Šetři (?) vodou. Umyj si ruce (?) 
mýdlem. 
 
7. Užijte předložek nebo jiných prostředků místo podtržených nevhodných výrazů: 
Odjeli jsme do města za účelem nakupování………….. Při příležitosti společenských 
setkání se podávají vybraná jídla. ………… Přijedu během čtrnácti dnů … ............... 
Z důvodu nemoci nemohu do školy. ……….Díky neopatrnosti řidiče došlo k nehodě.  
 
8. Nahraďte věty vedlejší větnými členy s předložkovými výrazy: 
Napili jsme se horkého čaje, abychom se zahřáli. …………..  Protože pršelo, program 
pokračoval v budově divadla. …………….. Kraj se změnil tak, že jsme ho nepoznali.  
……………… Ač neměl dost peněz, podařilo se mu ušetřit na dovolenou. …………… 
Když vyšlo slunce, vydal se na cestu. ……………….. Byla velmi oblíbená, protože se 
ke všem chovala vlídně. …………. Protože mě bolí zub, navštívím lékaře……………..  
Nebudeme-li se snažit, ničeho nedosáhneme. ………………… 



 

 Mluvnice | 36 
 

Spojky (konjunkce) 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Druhy spojek  
Podle funkce ve větě (podle významových vztahů): 
 
 souřadící (parataktické)  - k vyjádření koordinace mezi členy několikanásobného  

větného členu či mezi souřadnými větami, a to v poměru 
- slučovacím, např. a, i, ani, hned – hned, jak – tak 
- stupňovacím, např. ba, ba i, dokonce i, nejen – ale i 
- odporovacím, např. ale, avšak, však, nýbrž, jenže 
- vylučovacím, např. nebo, anebo, buď – anebo, či 
- vysvětlovacím (příčinném a důvodovém), např. neboť, vždyť, totiž, však 
- důsledkovém, např. a proto, a tedy, tudíž, a tak 

 
 podřadící (hypotaktické) – k vyjádření významové závislosti, podřadnosti mezi 

větami či větnými členy, představují vztah 
- obsahový, např. že, aby, zda, když 
- příčinný, např. protože, poněvadž, jelikož 
- účelový, např. aby 
- účinkový, např. tak – že, až, takže 
- podmínkový, např. jestliže, -li, kdyby 
- přípustkový, např. ačkoliv, třebaže, i když 
- časový, např. když, jakmile, zatímco 
- způsobový, např. tím – že, jako by 
- výjimkový, např. leda, ledaže 
 
Cvičení 
1. Uveďte, které věty jsou uvozeny spojkou, které vztažným zájmenem nebo 
příslovcem: 
Les, který se rozkládal kousek za vsí, oplýval množstvím jahod, borůvek a ostružin. 
Chodil jsem na hříbky tam, kde byla nepropustná houština. Někdy jsem neměl štěstí, 
ale jindy jsem přinesl plný košík hub. Rostly i letos, třebaže bylo příliš sucho. 
Přemýšlím, jaké z nich připravím jídlo a jak by se daly naložit do octa. 
 
2. Rozhodněte, kde bylo užito spojky a kde příslovce: 
Úkol budeme řešit zcela jinak. Poukazy si odeberte včas, jinak propadnou. Pokračuj 
tak dále. Vyhovoval jak odborností, tak zkušenostmi. 
 
3. Doplňte správně jako by nebo jakoby a interpunkci: 
Tváříš se ___ ti to nebylo jasné. Byl jsem ___ u vidění. Dělal ___ to neviděl. 
 
4. Doplňte interpunkci: 
Vezmi si jablko nebo hrušku případně obojí. Nechtěl jít ani do kina ani do divadla. 
Kdybych věděl že budu jednou tolik cestovat studoval bych více cizí jazyky i když mě 
to nijak zvlášť nebaví. Je milý a hezký přesto zůstal sám. Toulal se cestou necestou 
až už nemohl dál. Nespěchal a tak mu vlak ujel. Je to malý a přece bojovný pes.   
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Částice (partikule) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Z hlediska funkcí lze částice rozdělit do několika skupin: 
 výzvové (přací, tázací apod.), např. ať, kéž, nechť, což, zdalipak 
 hodnotící – vyjadřují, zda mluvčí text přijímá, nebo odmítá, např. ano, ne, zajisté 
 emocionální (citové) vyjadřují citový vztah (překvapení, politování) mluvčího 

k textu, např. bohužel, chraňbůh, konečně 
 
Částice mohou také členit text, např. oznamují začátek textu (inu, tedy, tak) nebo 
odkazují k předchozí části (tudíž, jednoduše). 
 
Úlohu částic mohou mít i jiné slovní druhy, např. spojky, nespojují-li věty (Ale to jsou 
k nám hosté! To je ale krása!  Že mu to dovolíš!)  
 
Cvičení 
1. Vyhledejte částice: 
Ale povedlo se nám to, že? Ať si dělá, co chce. Kouření není zdravé a škodí zejména 
mladým lidem. Přesto tolik mladých lidí kouří, ač jim to třeba ani trochu nechutná. 
Také on přišel. Nechť to dopadne dobře. Proč prý se neomluvil? Přece mu mohli 
poradit! 
 
2. Porovnejte věty a určete, kdy jsou vyznačené výrazy zájmeny a kdy částicemi: 
Což o to! Neomluvil se, což bylo od něho nesprávné. To jenom trochu prší! To se 
nemělo stát. To jsem vám šel jednou kolem a najednou slyším nářek. Ono se to 
snadno řekne. Dostali jsme malé kotě, ale ono se ještě bojí. To se setmělo! 
 
3. Porovnejte věty a určete, kdy jsou vyznačené výrazy spojkami a kdy částicemi: 
Aby se mu tak něco stalo! Dej pozor, aby se ti nic nestalo. Byla to ostuda, ale omluvili 
jsme se. To byla ale ostuda. Ale to je návštěva! Přál mi, abych se uzdravil. Abych na 
to nestačil. Že tě přeperu! Nevěděl, že zítra přijede. A já jsem se tolik těšila! Těšila 
jsem se, a nevyšlo to. Však se dočkáš. Neměla dost peněz, později si je však vydělá. 
 
 
Citoslovce (interjekce) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Druhy podle funkce: 
 zvukomalebná (onomatopoická, objektivní) napodobují lidské nebo zvířecí 

zvuky, zvuky neživých předmětů apod., např. haha, haf, bum 
 pocitová (subjektivní) vyjadřují vnitřní stavy, pocity, hodnocení, např. brr, fuj, 

hurá, tralala, krucinálfagot 
 kontaktová (vybízecí) slouží k získávání pozornosti, udržování kontaktu, např. 

hej, puťapuťa, ahoj, hajej dadej 
 
Mezi citoslovce řadíme i ustrnulé vokativy podstatných jmen – panečku, vole, lidičky 
(Lidičky, koukněte na něj! Kam koukáš, vole!) 
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Cvičení  
1. Vyhledejte citoslovce: 
Panečku, to je dobrota! Inu, je to možné. Ó jé, to je zlé. Hej, zastavte se a počkejte 
na nás! Hele, nezlob! Brr, to je odporné! Au, to bolí! U rybníka se ozývalo žbluňk, 
žbluňk. 
 
2. Nahraďte slovesa vhodnými citoslovci: 
Petr zaťukal na okno. Dítě cupitalo za matkou. Papoušek otevřeným oknem uletěl do 
zahrady. Chlapec upadl na zem. Pes na dvoře nedůvěřivě vrčel a pak skočil 
k vratům. Ozvala se rána a vrabci se rozletěli. Zaslechli jsme troubení. 
 
3. Doplňte čárky a zdůvodněte. Rozhodněte, která citoslovce mohou mít platnost 
větného členu: 
Haf haf se ozývalo z domu. Nu copak ti je? Ba nemuselo se to stát. Ó to je krásné! A 
teď hybaj do postele. Na vezmi si. Je do všeho hrr. Z vodovodního kohoutku bylo 
slyšet kap kap kap. A před chalupou z koně hop a na chalupu klop klop klop.  
 
 
Opakování  
 
1. Čím se nezabývá morfologie? 
a) tvořením tvarů slov 
b) tříděním slov ke slovním druhům 
vysvětlováním významu slov 
 
2. Vyberte tvrzení, které přesně vystihuje význam přivlastňovacího zájmena její 
v souvětí Věkem už babička stárne, ale její názory jsou velmi moderní: 
a) Tvar její zde přivlastňuje jeden nebo více jevů jedné osobě, vyjádřené podstatným 
jménem ženského rodu. 
b) Tvar její zde přivlastňuje více jevů více osobám, vyjádřeným podstatným jménem 
kteréhokoli rodu. 
c) Tvar její zde přivlastňuje jeden jev více osobám, vyjádřeným podstatným jménem 
ženského rodu. 
d) Tvar její zde přivlastňuje více jevů jedné osobě, vyjádřené podstatným jménem 
ženského rodu.  
 
3. Odpovídá věta Kandidát byl právě zvolen všemi hlasy ve všech bodech následující 
tvaroslovné analýze? 
Ve větě se vyskytuje: 
1. podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla, rodu mužského životného 
2. podstatné jméno v 7. pádě množného čísla, rodu mužského neživotného 
3. zájmeno neurčité v 7. pádě množného čísla, rodu mužského  
4. sloveso ve 3. osobě jednotného čísla, způsobu oznamovacího, v čase minulém, 
v slovesném rodě trpném, vidu nedokonavého 
5. příslovce času 
 
a) Ano, všechny údaje jsou správné. 
b) Ne, chybný je údaj v bodě číslo 4. 
c) Ne, chybné jsou údaje v bodech 3 a 4. 
d) Údaje jsou správné, ale nejedná se o tvaroslovnou analýzu.  
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4. Ano, udělám to. Ve větě jsou tyto slovní druhy: 
a) citoslovce, sloveso, podstatné jméno 
b) částice, sloveso, zájmeno 
citoslovce, sloveso, zájmeno 
 
5. Nůžky jsou podstatné jméno: 
a) hromadné                   b) pomnožné                    c) látkové                d) abstraktní  
 
6. 5. pád j. č. spojení pan správce je: 
a) pane správče                          b) pane správce                         c) pane správec  
 
7. Utvořte 7. pád mn. č. od spojení dvě bílé myši: 
a) dvěma bílýma myšima 
b) dvěmi bílými myši 
c) dvěmi bílými myšmi 
d) dvěma bílými myšmi 
 
8. Který tvar je správný: 
a) abys si vzpomněl                    b) aby sis vzpomněl                 c) abys si vzpomněl  
 
9. Určete slovesný způsob ve větě Půjčíš mi tu knihu? 
a) přací                     b) tázací                c) oznamovací                  d) rozkazovací 
 
10. Ve které větě je sloveso v trpném rodě: 
a) Rozhodli se odjet do ciziny. 
b) Ve škole se prodávají vstupenky na maturitní ples. 
c) Čte knížku a směje se přitom na celé kolo. 
d) Mají se rádi. 
 
11. Sloveso seknout patří: 
a) do 1. třídy ke vzoru nese 
b) do 5. třídy ke vzoru dělá 
c) do 2. třídy k vzoru tiskne 
d) do 2. třídy ke vzoru mine 
 
12. Slovesný tvar přechodníku přistoupivši je tvar pro: 
a) mužský rod, číslo jednotné 
b) ženský rod, číslo jednotné 
c) střední rod, číslo množné 
d) všechny rody, číslo množné 
 
13. V kterém případě je slovo kolem užito jako příslovce: 
a) Nepřekážej tady s tím kolem. 
b) Když jsme šli kolem, stavili jsme se na kus řeči. 
c) Kolem nás jsou samí neznámí lidé. 
d) Kolem budovy jsou záhony růží. 
 
14. Se 4. i 7. pádem se pojí předložka: 
a) mezi                          b) po                          c) přes                    d) na 
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