
22. 2. 2021          VII.A 

Český jazyk  

PL 23      Jméno _______________________ 

Opakování 
 
1. Napiš číslo pádu a všechny pádové otázky 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

            7 b. 

2. Napiš vzory pro daný rod 

Rod mužský Rod ženský Rod střední 

   

   

   

   

   

   

            14 b. 

3.  Přiřaď podstatná jména z nabídky k rodu 

Nabídka: štěně, průvodce, krabice, kolotoč, poukázka, Ota, krev, plavání, bratr,  
      nebe, obuv, vlak, kolo, přítel  

Rod mužský:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Rod ženský:__________________________________________________________ 

Rod střední:__________________________________________________________ 

                 

            14 b. 



4. Podstatná jména z nabídky z předcházejícího cvičení přiřaď ke vzorům 

Nabídka: štěně, průvodce, krabice, kolotoč, poukázka, Ota, krev, plavání, bratr,  
      nebe, obuv, vlak, kolo, přítel  
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

            14 b. 

           

 

5. Z podtržených vět vypiš podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie, 

pokud k podstatnému jménu patří předložka, napiš ji zároveň s podstatným jménem 

Došli jsme k člunům. Jeden z nich doktor rozbil krumpáčem, na druhý jsme nasedli 

a po moři namířili do Severní zátoky. Jak jsme míjeli rozeklaný kopec, zahlédli jsme 

tmavé ústí Gunnovy sluje; opřen o pušku tam někdo stál. Byl to zeman; zamávali 

jsme mu šátkem a třikrát provolali hurá; Silver nám do toho upřímně vpadl. Tři míle 

dále, koho jsme pak hned za ústím Severní zátoky nezastihli jako Hispaniolu, jak 

tam klidně křižuje. 

           Robert Louis Stevenson, Ostrov pokladů) 

Podstatné jméno Mluvnické kategorie 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

                     45 b. 

          Celkem 94 bodů 
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      Jméno _______________________ 

1.  Vypiš z podtrženého textu příslovce utvoření z přídavných jmen a dej je do tvaru 
2. stupně a 3. stupně 
Došli jsme k člunům. Jeden z nich doktor rozbil krumpáčem, na druhý jsme nasedli 

a po moři namířili do Severní zátoky. Jak jsme míjeli rozeklaný kopec, zahlédli jsme 

tmavé ústí Gunnovy sluje; opřen o pušku tam někdo stál. Byl to zeman; zamávali 

jsme mu šátkem a třikrát provolali hurá; Silver nám do toho upřímně vpadl. Tři míle 

dále, koho jsme pak hned za ústím Severní zátoky nezastihli jako Hispaniolu, jak 

tam klidně křižuje. 

příslovce 2. stupeň 3.stupeň 

   

   

                   6 b. 

2. Napiš ke slovům z textu synonyma tak, abys je mohl v textu nahradit 

Slovo z textu synonymum 

sluje  

člunům  

lékař  

rozbil  

nasedli  

kopec  

                           6 b. 

3. Napiš ke slovům antonyma 

běžet  bdít  

sever  nemocný  

daleko  krásně  

                 6 b. 



 

4. Vytvoř slova přechýlená 

ministr_____________________________________________________ 

policista___________________________________________________ 

vědec____________________________________________________ 

průvodce_________________________________________________ 

kadeřník_____________________________________________________ 

tajemník___________________________________________________ 

úředník_____________________________________________________ 

mistr_____________________________________________________ 

programátor__________________________________________________ 

chovatel_______________________________________________________ 

kastelán_______________________________________________________ 

            11 b. 

5. Doplň slova přechýlená z předcházejícího cvičení do vět podle smyslu (nepoužiješ 
všechna slova) 
Tato významná______________________dostala ocenění za výzkum chemických 

sloučenin.  Obraťte se na ____________________, která vám poskytne potřebné 

informace ke stavebnímu řízení. V poslanecké sněmovně vystoupila_____________ 

financí. Než vstoupíte do hradu, musíte počkat na __________________. Na 

výstavě koček jsme hovořili s vítěznou___________________.  Při vstupu jsme 

museli předložit ___________________občanský průkaz. 

            6 b. 

5. Vypiš 3 dvojice, které nepatří do stejné skupiny jako ostatní, napiš, proč jsi je 
vybral 
osel – oslice, slon – slonice, beran – beranice, lev – lvice, tygr – tygřice, krab – 

krabice, holub – holubice, páv – pávice, had – hadice, kos – kosice, vlk - vlčice  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

         3 b. + 2b. za zdůvodnění 

Celkem 40 bodů 


