
Druhy slov - určování slovních druh. Určete slovní druh vyznačeného slova: 

balící papír   .................. bratrovi spolužáci   .................. 

bohudík to vyšlo   .................. smutné dědictví   .................. 

jede toliko v pátek   .................. šestý v řadě   .................. 

mluvil potichu   .................. velký lenoch   .................. 

vypadal ustaraně   .................. tvářil se škaredě   .................. 

dvojí tvaroh   .................. Viděl jsem, jak utíká.   .................. 

Čeho se...?   .................. pošli to letecky   .................. 

Podstatná jména - i/y v koncovkách. Doplňte i/y ve výrazu: 

řídit světl_ badatelské výprav_  ústí Vltav_ 

s cíl_ okol_ Prahy  v horách žijí i rys_ 

se šimpanz_ soukromé škol_  ševcovskými šídl_ 

jel do Čáslav_ na hráz_ rybníka  pomocné síl_ 

pokusy se zrcadl_ na zeměkoul_  hovořit s učitel_ 

Podstatná jména - určování vzorů. Určete vzor podstatného jména: 

 

Mánes   ................................. ohryzek   ................................. 

 

papír   ................................. zem   ................................. 

 

dědičnost   ................................. čidlo   ................................. 

 

mihule   ................................. sůl   ................................. 

 

horoucnost   ................................. komín   ................................. 

 

Přídavná jména - i/y v koncovkách. Doplňte i/y ve výrazu: 

mal_ úkol v sov_m hnízdě 

čtu Raisov_ Zapadlé vlastence s ryz_m přátelstvím 

v poznámkov_ch sešitech bíl_ zajíc 

mal_ chlapec s vosím_ žihadly 

Havlíčkov_ epigramy z nov_ch úspěchů 

na táhl_ch svazích v bíl_ch peřinách 

Smetanov_ opery na převisl_ch skalách 

 



Přídavná jména - určování druhů 

doplňte i/y ve výrazu a určete druh přídavného jména, pokud se nejedná o přídavné jméno, 

podtrhněte pojem podstatné jméno: 

březnov_ den př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

Čapkov_ povídky př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

z ryb_ch kostí př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

léčiv_ nápoj př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

na sněhov_ch pláních př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

sobol_ kožešina př. jm. tvrdé * měkké * přivlastňovací * podstatné jméno 

 

Druhy slov - druhy zájmen. Určete druh vyznačeného zájmena: 

jeho nevidím   .................. tvá matka   .................. 

Jakého psa...?   .................. kdosi řekl   .................. 

z ní nikdy   .................. udělám ti   .................. 

její přítel   .................. děkuji ti   .................. 

mí přátelé   .................. Okna, jež otevřel...   .................. 

tvé jablko   .................. ...dívku, které...   .................. 

 

Určete stupeň přídavného jména: 

nejtěžší  ........................     hustší  ........................     

vyšší  ........................     nejdražší  ........................     

nakažlivý  ........................     nejkrotší  ........................     

trpčejší  ........................     trvalý  ........................     

nejjedovatější  ........................     nejjistější  ........................     

 

Druhy slov - druhy číslovek. Určete druh vyznačené číslovky: 

desatero přikázání   .................. pátá rychlostní prémie   .................. 

čtvery noviny   .................. šestý v řadě   .................. 

na dvě hodiny   .................. několikery punčocháče   .................. 

byl tam pětkrát   .................. vidím to dvakrát   .................. 

dvacet dva řidiči   .................. nač troje hodinky   .................. 

až v devět hodin   .................. sedm set lidí   .................. 

šestnáct koní   .................. viděl to snad stokrát   .................. 

 

 



Vyjmenovaná slova. Doplňte i/y ve výrazech: 

s_chravé ráno bezzubá p_la  prům_slový závod 

L_sá nad Labem rumová pral_nka  pus_nka 

p_tlačit se nesmí s_t obilí  malá las_čka 

op_lený kvítek pracuješ ledab_le  malý Pep_k 

s_lonové vlákno s_tko na čaj  p_sčité dno 

 

Pravopis s/z. Doplňte správně písmeno s nebo z: 

v_tříknout lék _ matkou  _harmonizovat 

_úročit znalosti _ nikým nemluv  jsem ro_mrzelý 

ro_bolela mě hlava ro_razil rezekvítek  holubi se _létli 

_ poslední dovolené _přáhli se proti mně  _civilizovaní 

domorodci 

_tmelilo je to v_dáleně si vzpomínám  pustil je _e řetězu 

 

 

Pravopis "ě". Doplňte správně ě nebo je: 

dřív__jší bydliště p__stěný vous  přišel vzáp__tí 

vážné nedorozum__ní cenné ob__živo  vzájemná dův__ra 

hov__zí maso obm__nit program  choval se odm__řeně 

ov__nčit vítěze b__žecká trať  m__řící přístroj 

všichni se sb__hli pracovat v reklam__  kuřata odb__hla 

 

Určete mluvnické kategorie slovesa / OSOBA,ČÍSLO, ČAS, ZPŮSOB/: 

byli byste diskutovali    .......................................................................................  

propíchnout    .......................................................................................  

je prodán    .......................................................................................  

hodovat    .......................................................................................  

byli byste ustlali    .......................................................................................  



 


