
 

1. Všeobecný jazykový rozbor: 

 

Jestliže budeme dobře ovládat český pravopis, nebudeme mít žádné  

problémy se zaznamenáváním svých myšlenek, a tak mohou jejich čtenáři  

snadno a rychle pochopit, co jsme jim zamýšleli v napsaném textu buď sdělit,  

nebo vysvětlit. 

 

a) podtrhni PO a PŘ,  

b) urči počet VJ- …..,  

c) označ VH a VV + druh 

d) typ souvětí - ……., 

e) poměry mezi VH  a druhy V 

f) urči slovní druhy(u zájmen i druh ): 

    dobře - ………………….        žádné - ………..………          se - ….……………..  

    a - ……………………….        co - ……………………         jim - ………………. 

g) urči větné členy: 

    dobře - …………………..       český - …………………        pravopis - …………. 

    čtenáři - ………………….      žádné - …………………        jim - ……………….. 

h) urči mluvnické kategorie: 

    zamýšleli jsme - ………………………………………………………………………. 

    problémy - ……………………………………………………………………………. 

    napsaném - ……………………………………………………………………………. 

 

2. Doplň interpunkci, urči VH a podtrhni VV +druh: 

     

a) Přestože se neohlásil přišel k nám na návštěvu. 

 

b) Koupil jsem si knihu o níž mi spolužák vyprávěl ve škole.  

       

c) Pomohl mi abych byl s prací dříve hotov. 

 

d) Dokud nepřijdeš budu na tebe před divadlem čekat. 

 

e) Ještě nevím co budu dnes odpoledne dělat. 



 

f) Bude-li silný mráz nezapomeň si vzít šálu i rukavice. 

 

3. Utvoř věty s těmito tvary: 

 

a) milý -…………………………………………………………………………………………. 

 

b) mýlí - ………………………………………………………………………………………… 

 

c) milí  -….……………………………………………………………………………………… 

 

d) myly - ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Jazykový rozbor: 

 

Chceme, aby nám jazykové slovníky spolehlivě sloužily, musíme se tedy  

Pečlivě seznámit se zásadami pro jejich zpracování i s pokyny pro všechny  

uživatele, které bývají bývají uvedeny buď v předmluvě, nebo v doslovu.    

 

a) podtrhni PO a PŘ,  

b) urči počet VJ- …..,  

c) označ VH a VV + druh 

d) typ souvětí - ……., 

e) poměry mezi VH  a druhy V 

f) urči slovní druhy(u zájmen i druh ): 

    nám - ………………………        spolehlivě - ………..………     i - ..….……………..  

    pro - ……………………….        všechny - ……………………  které - ………………. 

g) urči větné členy: 

 

    jazykové - …………………..       spolehlivě - …………………    jejich - …… …………. 

    slovníky - ..………………….       se zásadami - ………………    předmluvě - ….……….. 

h) urči mluvnické kategorie: 

    pokyny - ……………………………………………………………………………………... 

    aby sloužily - ………………………………………………………………………………… 

    jazykové - …………………………………………………………………………………… 



. 

5. Doplň interpunkci, urči VH a podtrhni VV +druh: 

     

a) Dokud mohl hlasitě zpíval. 

 

b) Přistěhoval se do města v němž ještě nikoho neznal.  

       

c) Žák si nemohl uvědomit co v písemce popletl. 

 

d) Není jisté zda nás dnes přijdou navštívit naši noví přátelé. 

 

e) Pospěšme si aby na nás ostatní nemuseli dlouho čekat. 

 

f) Trváš-li na tom řeknu ti úplně všechno. 

 

6. Utvoř věty s těmito tvary: 

 

a) bílý -…………………………………………………………………………………………. 

 

b) býlí - ………………………………………………………………………………………… 

 

c) bílí - ….………………………………………………………………………………………. 

 

d) byli - ……………………………………………………………………………………… 



 


