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1. Nauka o slově - vysvětli tato přísloví: 

Kdo šetři, má za tři. _________________________________________________ 

Tichá voda břehy mele. ______________________________________________ 

Práce kvapná, málo platná. ___________________________________________  

2. Koncovky podstatných jmen – doplň: 

našla to v rokl___   stojí na hráz_____   fotograf z Ostrav___  

s lidskými práv____   lipové dřív_____   okol___ Břeclav____ 

cvičí na kruz___ch   stol___ s křesl____  mezi dívkam____  

plují po neb____   oba sokol____   koupil drahokam____ 

výběh pro lam____   jabloňové štěp____  silné mraz_____ 

3. Koncovky přídavných jmen – doplň: 

v zatuchl____ch sklepích k hladov___m zvířatům  grilovaný koz___ sýr  

silné orl___ drápy  některé Tondov___ záliby  do lv___ hřívy 

na fialov___ch šatech  vzali si tátov____ klíče drz___ vrabci  

s nehořlav__m__ materiály z ciz__ho kufru   s Otov___m___   bratry 

s bos___m děvčetem  přívalov__ liják   přicházejí Jardov___ spolužáci

  

4. Urči z textu mluvnické kategorie u podtržených přídavných jmen/ pád, číslo, rod, druh a 

vzor/:  

Lidka si vezme k oknu tatínkovu stoličku. Klekne si na ni a vyleze do okna. Posadí se na 

okenní rám a dívá se, dívá. V dálce vidí štíhlá těla topolů. A když přimhouří oči, vidí, jak se 

jejich obrysy chvějí v teplém letním vzduchu. Tam někde leží v hebké trávě její kamarádky a 

povídají si. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: VII. 

Předmět: Český jazyk 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Jmenné tvary přídavných jmen – doplňte: 

Všichni jsou zdráv____. Dosud nejsou znám____  žádné podrobnosti. 

Vrátili se unaven_____. Nejsme si vědom_____, že bychom udělali chybu. 

Buďte tak laskav______  a vypněte si své mobily. Ženy tančily bos_____. 

Dívky se cítily zdráv______. Tyto okolnosti nám nebyly znám______. 

Mladíci byli hotov_____ s prací. Děti běhaly bos_____. 

6.  Shoda podmětu s přísudkem 

Desítky fanoušků zakřičel_____. Naši sousedi si koupil___ nový automobil. 

 Dva kraje ohlásil____ chřipkovou epidemii. Některé stromy napadl____ škůdci.  

Turistické ukazatele mě bezpečně dovedl____ k cíli. Děvčata chodil____ v létě bez bot. 

Rukávy u svetru byl_ dlouhé. Pásl____ se tam stáda koní. 

 Hlasy mých spolužáků se ozýval____ odněkud z podzemí. Kritici se na hodnocení filmu  

neshodl_____.  Letušky se usmíval______. Skupinky občanů diskutoval____. 

7.   Psaní velkých písmen – přepiš věty pravopisně správně: V  kroměříži  najdete riegrovo 

náměstí. Na lyžařském výcviku jsme byli v novohradských horách. Víte, kde najdete rešovské 

vodopády? Na dovolené byli ve středních čechách. Bydlí v ulici u lesa. Největšími 

krkonošskými lyžařskými středisky jsou špindlerův mlýn a pec pod sněžkou. Rád by se podíval 

do ústí nad orlicí. V létě pojede k baltskému moři. K doléčení ji doporučili františkovy lázně. 

Ve spojených státech amerických proběhly volby. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


