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1. Rozděl podstatná jména do skupin na pomnožná, hromadná a látková. 

vzduch, vidle, listoví, písek, rostlinstvo, mléko, Atény, panstvo, dějiny, jogurt, stromoví, 

vodstvo, Čechy, mouka, ústa 

Hromadná Látková Pomnožná 

   

   

   

   

   

2. Rozděl podstatná jména na abstraktní a konkrétní. 

maceška, porážka, bída, slon, smrk, moudrost, krása, žák, strach, kniha, starosta, 

neschopnost, chytrost, skříň, ozvěna, netopýr 

      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. Urči, zda je věta napsaná pravopisně správně. (ano – je správně, ne – není správně) 

Kamarád je z afriky.       ano- ne 

Pochází z Moravy, je tedy Moravan.     ano-ne 

Jmenuj se josef dvořák.      ano-ne 

Stará se o psovité šelmy.      ano-ne 

Pracuje jako Prodavačka.      ano- ne 

Prázdniny strávili na řece dyji.     ano-ne 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: VI. 

Předmět: Český jazyk 



 

 

Ve škole četli knihy od Karla Čapka.     ano- ne 

Bydlí v Uherském Hradišti.      ano-ne 

Má rád krušné hory.       ano- ne 

Navštívila Spolkovou republiku Německo.    ano-ne 

4. Shoda podmětu s přísudkem – doplňte. 

Lidé obdivoval___ vystavené klenoty. Papíroví draci se vznášel___ nad kopcem. Žížaly 

vylézal_ ze země. Stroje ulehčil___ lidem práci. Na zahradě zpíval___ kosi. V hrnci se vařil___ 

povidla. V oboře se pásl___ jeleni. Z lesa se ozýval___ kukačky. V cirkusu vystupoval___ 

cvičení medvědi. Žáci zmeškal__ autobusy. Řeky se rozvodnil___. V srpnu nastal___ vedra. 

Dva Honzovy zuby se už nedal___ zachránit. Husy se vrátil__ z jihu. Naši sportovci získal____ 

pět medailí. 

5.  Základní větné členy- doplňte vhodné podměty. 

________________ hraje na klavír. ________________ opravila test. 

K večeři nám ________________ připravila palačinky.  

Na stromě si _______________ vybudovali hnízdo. 

V zahradě už rozkvetly _____________. Cestu lemovaly _______________. 

________________ vystavovaly nové knihy. _____________ odjeli na lyžařský kurz. 

Včera se u nás narodila _____________________. _______________ si předávali zkušenosti. 

6. Základní větné členy- doplňte vhodné přísudky. 

Učitelé se______________ nadšeně. V teplých oblastech se ___________________ vinná 

réva. Lektoři nás __________________ na zkoušky. Mladí lidé _________________ sociální 

sítě. Venku _______________ studený vítr. V zoo ___________________ žirafy a slony. Bratr 

______________ na gymnáziu. Klíče od skřínky se _______________. Na stráni 

______________ mateřídouška. Davy lidí _____________ po ulici. 

 

     

 


