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Použij jednoho z tvarů   TUZE,  PRAVÍ   ve větě tak, aby byl : 

předmětem ……………………………………………………………………………….. 

přísudkem………………………………………………………………………………… 

přívlastkem shodným…………………………………………………………………….. 

příslovečným určením……………………………………………………………………….. 

 

Vytvoř tvary 2., 3. ,7. pádu mn.č. : 

tvoje dvě zdařilé skicy 

 

Vytvoř 1. os. j. č. podmiňovacího způsobu minulého od slovesa  NAMÁHAT SE  : 

Převeďte do trpného rodu: VOLIT 

Pojmenujte rozdíl mezi tvary přísudku: byl namalován  X  byl namalovaný 

Určete vid a vytvořte vidové dvojice : 

ztvárnit 

propůjčovat 

opatřit 

semknout 

obětovat 

 

Utvořte věty, v nichž bude slovo republika spojeno s tvary zájmena  naši  X  naší 

 

Která z variant obsahuje pouze přídavná jména měkká: 

a/ podivní, ranní, včelí, staří 

b/ babiččini, kvíliví, želví, dusící 

c/ paví, ryzí, klokaní, cizí 



Doplňte správné tvary číslovek: 

Osm bez …………je pět. 

Osm děleno ………………jsou čtyři.  

Devět děleno ………………..jsou tři.  

 

Která skupina podstatných jmen obsahuje tvary se správnými koncovkami: 

a/ na úhly, tapetami, svítidli, penězi 

b/ na jetely,  s hlavolami, krajinami, provazy 

c/ s Francouzi, jeskyní, platidly, koráby 

 

Opravte chyby v textu: 

Vspomínky na děcké návštěvy ZOO 

Všichni děti milovali živou přírodu. Ani já a mý sourozenci nejsme výjimkou. Rodiče nás už 
v ůtlém věku vodily do blýských i vzdálených zoologických zahrad. S úctou jsme přemýtali o 
optížné každodení práci ošetřovatelů, na jejichž péči závisí zdravý život zvířat.  U železných 
klecich z opicemi se pravidelně zhromažďovali desítky návštěvníků. Šimpanzi a paviáni nás 
pozorovali moudrými očima  objevily jsme i tiché království šelem.  Vláčnými pohyby 
opcházeli klece levharti, pumy i lvy.  Svími tlapami budily respekt. Z výšky na nás zhlížely 
žirafy.  Pokaždé jsme úplně zapoměli ma čas. Dodnes si pamatujeme slova prúvodců: „ Cenu 
živé přírody nelze vyčíslit penězy!“ 

 

Doplňte , včetně interpunkce: 

Neum-té  oken-     tabule jen –těží propouštěl- den- světlo.  Uzem-ní  příjímače bylo d-ležité  

a proto jakákoli odb-tá práce by –těžovala postup oprav.  Kdy si přečtete  Hanzelkov-  

cestopis- ? –borově i jednotlivě se oz-val-  jaz-kolam-  na kterých b-chom asi  -troskotal-.  

Přes rozvodněnou řeku bylo možné přejít jen po v-suté lávce. Vezmi se bylin-  s-rup proti 

kašl-. Dlouhá zima a mráz byl- zav-l-m-  nepřáteli lesní zvěře.  Před –kouškou máme hlav-  

nab-té čerstvě nab-tým- v-domostm-. V Chrudim- vás překvap- muzeum loutek. Mám dojem  

že jsem  všechno zapom-l. Ve stin-m podloubí jsme byly chráněn-  před slunečním- paprsky.  

Skanzen u   _linska  proslavil-  tam-jší  masopustní zvyky.  



 

 

Rozbor souvětí: 

Když se před řadou let pokoušeli novoměštští nadšenci získat pořadatelství mezinárodních  

závodů, příliš nevěřili , že jejich snahy budou korunovány úspěchem, ale dnes už je jasné,  

že biatlonové mistrovství světa začíná psát novou kapitolu lyžařských dějin na Vysočině.  

 

Zvolte správně zapsanou stavbu souvětí: 

a/ 1VH, 2VH, 3VVpředmětná, 4VVpřívlastková, 5VVpodmětná 

b/ 1VVpodmínková, 2VH, 3VVpředmětná, 4VH, 5VV předmětná 

c/ 1VVčasová, 2VH, 3VVpředmětná, 4VH, 5VVpodmětná 

 

Určování větných členů, odpovězte ano / ne : 

a/ závodů = předmět 

b/ text obsahuje přísudky slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou 

c/ jejich je přívlastek shodný 

d/ před řadou je příslovečné určení místa 

 

Opravte chyby ve rčeních a svými slovy vysvětlete jejich obsah: 

a/ Ráno hloupější večera. 

b/ Když ptáčka lapají, pěkně mu to spočítají.  

c/ Pozdě bycha ztratit. 

 

!!! Pro bystré hlavy: zadání testu obsahuje pravopisnou chybu. Všimli jste si jí? 
Ve kterém slově? 


