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1. Doplň věty (vyber z nabídky za cvičením - některé pojmy můžeš použít i vícekrát) 
 
Předmět závisí na _____________________ nebo _________________________.        

Ptáme se na něj_____________________________________________________. 

 

Přívlastek závisí pouze na______________________________________________. 

Ptáme se na něj______________________________________________________. 

Rozeznáváme přívlastek _____________________________________, který se s 

_________________________________ shoduje v rodě, čísle a pádě a přívlastek 

__________________________________, který se s _______________________ 

neshoduje ve všech mluvnických kategoriích. 

Příslovečné určení závisí na_____________________nebo ____________________ 

nebo________________________ 

 

Nabídka 

Shodný; příslovce; neshodný; podstatné jméno; různé otázky; přídavné jméno; 
sloveso; jaký, který, čí; všechny pádové otázky kromě 1. a 5. pádu ;         12 b. 
 
2. Najdi a označ (napiš nad slova) příslovečná určení míry – jak moc, do jaké 
míry(PUMí)  a příslovečná určení podmínky -za jakých podmínek (PUPo) 
 
Cestujícím z rizikových zemí hrozí v případě lživě či ne zcela přesně vyplněných 

informací na britských letištích pokuta ve výši 10 tisíc liber a také deset let vězení. 

 

U námořníků se při nedostatku vitamínu C velmi často objevovaly kurděje. 

Při silných mrazech je třeba se velmi teple oblékat. 

V oblasti Houstonu čtyři lidé uhořeli při pokusu trochu vyhřát dům topením v krbu. 

Při jízdě po kruhovém objezdu se nebliká a znamení o změně směru jízdy (vždy jen 
vpravo) se dává až při výjezdu z kruhového objezdu, a to s předstihem. 
 
Při vyšších otáčkách se z motoru ozývaly poněkud podivné zvuky. 

Při těchto mrazech byli všichni promrzlí na kost.     13 b. 



 
3. Urči ve větách větné členy (PO, PŘ, Pk, Pt, PUM, PUČ, PUZ, PUMí, PUPo) – napiš 
nad slova 
 
Při vysokém počtu nemocných nemusí mít v současné době některé nemocnice 

kapacitu na zvládnutí epidemie.  

Sopka na Sicílii začala v úterý chrlit proud lávy. 
 
Na úpatí Etny se velmi dobře daří vinné révě. 
 
O možném otevření obchodů bude jednat vláda v pátek. 
 
Při vyjíždění z kruhového objezdu řidič musí dát znamení o změně směru jízdy. 
 
Hranice mohou dnes pendleři překročit při negativním testu na koronavirus.  47 b. 
 
               Celkem 72 bodů 
 
   
4. Změňte přívlastky neshodné na shodné (stačí napsat pouze spojení podstatného 

jména s přívlastkem, nemusíš psát celé věty). 

Představitelé Ameriky se zúčastnili summitu._____________________________ 

Fotbalisté Liberce se utkali s fotbalisty Zlína.______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Obyvatelé Tunisu jsou většinou muslimové.______________________________ 

Hinduisté z Indie uznávají kastovní systém. ______________________________ 

Medvědi na Kamčatce se živí převážně lososy.______________________________ 

Žáci ze Stříbra přijeli na závody._________________________________________ 

Tuto firmu vlastní majitelé z Egypta._____________________________________ 

Zástupci Saska se zúčastnili jednání._____________________________________ 

Představitelé Bavorska ale nepřijeli.______________________________________ 

Navštívili nás turisté z Japonska.________________________________________  

22 b. 

             Celkem  22 bodů 
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To, co je napsáno kurzívou a podtrženo, zapiš do  školního sešitu. 

Příslovečné určení příčiny (PUPř)  - vyjadřuje, proč k nějakému ději došlo , co ději 
předcházelo – ptáme se proč, z jaké příčiny ?  - odpovídáme: protože 
 
 PUPř 

Kvůli hustému kouři, který stoupal do výše jednoho kilometru, bylo dočasně 
uzavřeno místní letiště v Katánii.  proč bylo uzavřeno letiště? z jaké příčiny?  
protože byl hustý kouř 
 

Příslovečné určení účelu (PUÚ)  - vyjadřuje, čeho se má dějem dosáhnout, jaký 
účel děj sleduje – ptáme se proč, za jakým účelem ?  - odpovídáme: aby 
     PUÚ 
Půjdeme se večer k rybníku vykoupat.  proč půjdeme k rybníku? za jakým účelem? 
abychom se vykoupali 
 
1. Rozlište příslovečná určení příčiny a příslovečná určení účelu- podtrhněte 
příslovečné určení a jeho druh napište za větu, zapište otázku, kterou jste se ptali 
(nová látka –nebodováno) 
Vzor: Kvůli špatné artikulaci jsme mu nerozuměli.  PUPř – proč, z jaké příčiny jsme  

            mu nerozuměli?  
Pravidelně jezdíme plavat do bazénu.   PUÚ – proč, za jakým účelem jezdíme  
             do bazénu? 

Na radu souseda jsem dnes odpoledne zůstal doma. 

Kvůli ošetření chrupu přišel dnes do práce pozdě. 

Jeníček a Mařenka šli do lesa na jahody. 

Přišel se s námi rozloučit. 

Pro nezájem diváků se představení nekonalo. 

Rád chodil do lesa pozorovat zvěř. 

Medvědi se lovili kvůli kožešině. 

Pro zahřátí se napil čaje. 

Na dálnici kvůli náledí havarovalo deset aut. 

Odpoledne půjdu do obchodu nakoupit.      0 b. 



2. Z příslovečných určení v předcházejícím cvičení utvořte věty. 

Vzor: Kvůli špatné artikulaci jsme mu nerozuměli.  Protože špatně artikuloval, 
nerozuměli jsme mu. 

Pravidelně jezdíme plavat do bazénu.   Pravidelně jezdíme do bazénu, 
abychom si zaplavali. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

            0 b. 

Procvičení shody přísudku s podmětem 
3. Doplňte y/i/a (všude je množné číslo) 
 
Lovci a jejich psi se prodíral__ hustým porostem. Pronásledoval__ dvě stáda 
divokých prasat, která se nedávno objevil__ uprostřed vesnice. Nejdříve na ně 
narazil__ ženy, které chodil__pravidelně nakupovat. Pak si jich všiml__ děti 
vracející se ze školy. Chlapci se jich tolik nebál__, ale dívky byl__ vyděšené. Rodiče 
usoudil__, že je třeba zakročit, aby prasata nenapadl__někoho z obyvatel vesnice. 
Všichni doufal__, že jim lovci pomohou. Prasata se objevil__ve vsi poté, co napadl 
sníh. Asi je přilákal__ odpadky, které vesničané nechával__ na hromadě vedle 
popelnic. Pod sněhem si potravu hledal__ také srnci, jeleni i laně. Jejich stáda 
putoval__krajinou a často se celé skupiny shromáždil__ u krmelců, kam jim lidé 
dával__ seno.  V zimním období pomoc lidí vyhledával__všechna zvířata. V blízkosti 
vesnice se shromažďoval__ hejna ptáků. Kolem krmítek poletoval__ brhlíci, 
čížkové, sýkorky a kosi. Občas se objevil__ hrdličky, které ostatní ptáci odháněl__.  
                 23 b. 
                  Celkem 23 bodů 


