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Informace o projektu
Název projektu:
Registrační číslo:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století
CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
• Žáci se v modulech věnovaných přechodníkům seznámí s knižními tvary přechodníku
přítomného a minulého, s principem vytváření jejich tvarů v souvislosti s reálným
časovým průběhem děje, uvědomí si souvislost mezi přechodníky a přídavnými jmény
slovesnými
•

Modul je vhodný pro individuální i skupinovou práci
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Test na závěr:
1. Kterým slovním druhem jsou přechodníky?
a) slovesem
b) podst. jménem
c) příd. jménem
d) slovesem i přídavným jménem – záleží na textu
2. Kterým větným členem jsou přechodníky?
a) přísudkem jmenným se sponou
b) přísudkem slovesným
c) přívlastkem
d) doplňkem
3. Proč se přechodník přítomný nazývá právě přítomným?
a) je vždy v čase přítomném
b) jeho děj probíhá pouze v přítomnosti
c) jeho děj probíhá současně s dějem přísudkového slovesa
4. Pomocí koncovek –ouc, íc se tvoří:
a) tvary jedn. č. rodu muž.
b) tvary jedn. čísla rodu žen.
c) tvary jedn. čísla středního
d) tvary jedn. čísla žen. a stř.
5. Ve které větě je použit správný tvar přechodníku přítomného?
a) Maminka sedě v křesle si pozpěvovala.
b) Maminka sedíce v křesle si pozpěvovala.
c) Maminka seďa v křesle si pozpěvovala.
d) Maminka sedíc v křesle si pozpěvovala.
6. Ve které z vět je použit chybný tvar přechodníku přítomného?
a) Děti běžíce k babičce na ni mávaly.
b) Kotě ležíc na sluníčku se ohřívalo.
c) Petr leže na posteli četl knížku.
d) Matka kojíce své dítě ho pozorovala.
7. Přechodník minulý má svůj název minulý, protože:
a) je vždy v čase minulém
b) jeho děj probíhá pouze v minulosti
c) jeho děj probíhá před dějem přísudkového slovesa
8. Ve které z vět je použit správný tvar přechodníku minulého?
a) Chlapec nakreslil postavu byl spokojen.
b) Chlapec nakresliv postavu byl spokojen.
c) Chlapec nakreslivše postavu byl spokojen.
d) Chlapec nakreslivši postavu byl spokojen.
9. Ve které dvojici vět jsou použity chybné tvary přechodníku minulého?
a) Přemysl přispěchavši na pomoc nakonec zvítězil.
b) Kuchtička uvařivše polévku již odešla.
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c) Zvíře ucítivši oheň se splašilo.
d) Koně ucítivše oheň se splašili.
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Řešení
1. Kterým slovním druhem jsou přechodníky?
e) slovesem
f) podst. jménem
g) příd. jménem
h) slovesem i přídavným jménem – záleží na textu
2. Kterým větným členem jsou přechodníky?
e) přísudkem jmenným se sponou
f) přísudkem slovesným
g) přívlastkem
h) doplňkem
3. Proč se přechodník přítomný nazývá právě přítomným?
d) je vždy v čase přítomném
e) jeho děj probíhá pouze v přítomnosti
f) jeho děj probíhá současně s dějem přísudkového slovesa
4. Pomocí koncovek –ouc, -íc se tvoří:
e) tvary jedn. č. rodu muž.
f) tvary jedn. čísla rodu žen.
g) tvary jedn. čísla středního
h) tvary jedn. čísla žen. a stř.
5. Ve které větě je použit správný tvar přechodníku přítomného?
e) Maminka sedíce v křesle si pozpěvovala.
f) Maminka seďa v křesle si pozpěvovala.
g) Maminka sedíc v křesle si pozpěvovala.
h) Maminka sedě v křesle si pozpěvovala.
6. Ve které z vět je použit chybný tvar přechodníku přítomného?
e) Děti běžíce k babičce na ni mávaly.
f) Matka kojíce své dítě ho pozorovala.
g) Kotě ležíc na sluníčku se ohřívalo.
h) Petr leže na posteli četl knížku.
7. Přechodník minulý má svůj název minulý, protože:
a) je vždy v čase minulém
b) jeho děj probíhá pouze v minulosti
c) jeho děj probíhá před dějem přísudkového slovesa
8. Ve které z vět je použit správný tvar přechodníku minulého?
e) Chlapec nakreslil postavu byl spokojen.
f) Chlapec nakresliv postavu byl spokojen.
g) Chlapec nakreslivše postavu byl spokojen.
h) Chlapec nakreslivši postavu byl spokojen.
9. Ve které dvojici vět jsou použity chybné tvary přechodníku minulého?
e) Přemysl přispěchavši na pomoc nakonec zvítězil.
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f) Kuchtička uvařivše polévku již odešla.
g) Zvíře ucítivši oheň se splašilo.
h) Koně ucítivše oheň se splašili.
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