
Opakování tvarosloví a skladby

1.Číslicí nad slovo označ slovní druhy: 

Na Zemi bylo nainstalováno několikero různých teleskopů a dalekohledů, jimiž naši i cizí 

astronomové pozorují vzdálené objekty na obloze. 

2. Urči mluvnické kategorie:

(1. -pád, číslo, rod, vzor,) (2. –pád, číslo, rod, druh, vzor) (5. -osoba, číslo, způsob, čas, rod) 

bylo nainstalováno – 

pozorují - 

vzdálené – 

cizí - 

teleskopů – 

na Zemi – 

3. Vysvětli a uveď alespoň 2 příklady:

Podstatná jména pomnožná = 

Podstatná jména hromadná = 

4. Stupňuj přídavná jména:

Olovo je (těžký) ……………………kov než železo. Čím(velký)…………………výška, tím (řídký)

………………..vzduch. Na podzim jsou (krátký)……………..dny než v létě. Postavit nový dům je 

leckdy (snadný)…………………..než opravit starý. Rybníky jsou většinou (mělký)………………

než jezera. Příroda je v zimě (tichý)………………..než v jiných ročních obdobích. Na dolním toku 

bývají řeky (prudký)……………než na dolním. Mám ráda čaj o něco (sladký)……………….. 

(Drahý)………………………..kov než stříbro je zlato. (Dobrý)…………………….už to být 

nemůže. 

5. Zájmeno podtrhni rovně, číslovku vlnovkou; nadepiš druh zájmena a druh číslovky:

tobě, dvacátý, jakého, vašich, dvakrát, s ní, mnoho, paterý, nám, svému, tomu, třináct, něčí, nikoho,

 čtvrtý, jemu, s nimi, komu, o něm, málo, několikanásobný, jehož, leccos, žádný, její, cosi 

6. Utvořte tvary sloves podle zadání:



Tvar dle zadání osoba číslo čas způsob rod

nést 2. j. přít. pod. činný

číst 

(knihy)

3.  mn. přít. ozn. trpný

zavolat 1. j. min. ozn. činný

namalovat 3. j. bud. ozn. trpný

koupit 1. mn. min. pod. činný

sedět 2. mn. přít. ozn. činný

7. Doplň čárky

Paní kněžna si přála aby ji babička s dětmi dnes na zámku navštívila a proto se vydali hned ráno na 

cestu aby nepřišli pozdě. Kdykoliv bratr navštívil město Tábor vzpomněl si na husity kteří zde 

statečně bojovali protože věřili že uskuteční smělé plány pro lepší budoucnost. 

8. Rozliš, kdy má dané slovo funkci předložky a kdy příslovce:

Okolo domu mají vysoký plot. Často chodí okolo na procházku. Tvářil se, jako kdyby byl mimo. 

Mimo mě to nikdo neví. 

9. Přepiš správně (velká písmena):

ŘEKA DYJE, PROHLÍDKA NÁRODNÍHO MUZEA, FRANTIŠEK HALAS DLOUHO ŽIL V 

KUNŠTÁTĚ U BOSKOVIC, TŘEBOŇŠTÍ KAPŘI, SEVERNÍ ČECHY, KNIHA RUDOLFA 

KINCLA CO NAJDEME V PRAZE. 


