
Český jazyk 9 

10.zadání 

1.Slovní zásoba-písemně do sešitu 

Vytvořte věty s uvedenými slovy tak, aby byl zřejmý významový rozdíl mezi nimi 

a/Letící, poletující, letový, polétavý, létající 

Běhavý, běžící, běžný, běhající, souběžný 

b/Slovní zásoba – doplňte 3 slova ze stejného oboru na každý řádek 

Zájmeno- 

Klávesnice- 

Kádinka-  

c/Ke slovu stůl napište slovo nadřazené a několik slov souřadných 

d/ Vyberte nejvýstižnější synonymum ke slovu ODDANÝ 

poddaný- prodaný- věrný- zdárný- důvěřivý- spolehlivý- přátelský- významný - daný 

2. Slovní druhy 

A/ – opravte chyby-ústně 

a/Ranná zeleniny, byliný čaj, sedmyramenný svícen, Jelenní příkop, nehostinný kraj, cestovní 

pas, celodenní výlet, dení povinnosti, francouzští impresionisté, babičiny brýle, úterní 

rozvrch, havraní vlasy, nový ceník, ranní mlhy 

b/ Máme účet u české spořitelny. Barokní lékárna se jmenovala u bílého jednorožce. 

Babička si oblíbila minerální vodu poděbradku. Skladbu zahráli členové smetanova kvarteta. 

Chtěla bych studovat na filozofické fakultě univerzity karlovy. Pan rybář je hlavní postava 

nerudovy povídky hastrman. Letošní vánoce byly opět bez sněhu. 

B/Slovní druhy – doplňte tečky-písemně do sešitu 

Dočetli jsme na 28 stranu. Obrázek je na straně 95 dole. 

V roce 1945 byla ukončena 2 světová válka. Na společném projektu se dohodl se 3 spolužáky. 

V XII kapitole se seznámíme s nejdůležitějšími fyzikálními zákony. Karel IV byl synem Jana 

Lucemburského. Bydlíme ve 3 patře. Od 22 12 máme zimní prázdniny. Zahájení zkoušek je ve 

14 hodin, vyhlášení výsledků pak bude po 17 hodině. 

C/Slovní druhy – skloňujte spojení ve všech pádech-ústně 

 oba moji bratři 

126 nových domů 



naše první veřejné vystoupení  

3. Skladba – písemně do sešitu 

A/Určete ve větách druhy přísudků, podtrhni ho vlnovkou. 

Nabídka-přísudek slovesný jednoduchý, složený, jmenný se sponou, jmenný, vyjádřený 

citoslovcem 

Ve svém novém zaměstnání mohu mnohem více cestovat. 

Mnozí Češi v současné době začínají pracovat přes internet. 

Až upečeme tuto várku vanilkových rohlíčků, můžeme ještě upéct linecká kolečka. 

B/ Určete druhy vedlejších vět 

Kamkoli jsme přišli, všude nás rádi viděli. Voda byla, jako by právě přitekla z horského 

potoka. I když se mi nechtělo, začala jsem si připravovat věci na cestu. Právě dočetla knihu, 

kterou jí doporučila kamarádka. Rychle jsem uklidila, abych mohla jít ven. 

4. Dále můžeš procvičovat na stránkách www.skolasnadhledem.cz, www.pravopisne.cz, 

www.onlinecviceni.cz , na naší známé Voršile, dále na www.scio.cz, www.edufix.cz  

 

Kontrolní otázky  

1/ Co je slovo nadřazené a podřazené? 

2/ Za kterými číslovkami píšeme tečku?  

3/Jaké máme druhy přísudků? 
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