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1. Uvedená spojení napište v 1.pádě množného čísla 

ostravský havíř ________________ olomoucký rodák ___________________ 

řecký malíř ___________________ švédský hokejista ___________________ 

italský sochař _________________ horský průvodce ____________________ 

americký spisovatel ____________ ministerský předseda ________________ 

indický slon __________________   brněnský drak ______________________ 

 

2. Doplňte chybějící tvary přídavných jmen – stupňování 

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 

sladký  nejsladší 

 delší  

  největší 

zlý   

 lepší  
 

3.  Najděte chyby v textu, přepište text správně 

Viclechly sme správy z rádia. Bil to krásný vílet. Obylí skladujeme f sípkách. Pražský 

hrat bíval sýdlem králů. Nejvyší horou krkonoš je sněška. Neplítvej zbytečně slovi. 

Na talíři leželi umité švestky. Strýc postavyl noví včelý úl. Ukaž sousedovy otcovi 

králíky. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

4. Doplňte koncovky přídavných jmen  

kytice s růžov__m___ květy, mil___ kamarádi, včel___ úl, Mirkov___ hračky, 

Erbenov___ pohádky, prav___ a lev___ břeh, k dědečkov___m přátelům, toulav___ 

psi, vytrval___ běžci, proslul___ spisovatelé, kos___ štěbetání v březov___ch hájích. 

naši znám___ z Prahy, spravedliv___ rozsudek, v papírov___ ch pytlích 

 

5. Doplňte správné tvary zájmen v uvedených pádech 

1.p. 2.p. 3.p. 4.p. 6.p. 7.p. 

já    o mně  

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

Předmět: Český jazyk 



  bez tebe     s tebou 

on      

  k nám    

   vás   

    o nich   
6. Doplň tvary zájmena náš 

Před ____________ chalupou teče horský potok. U _________ známých jsem zůstala 

ještě týden. Pod ______ starou hruškou jsme postavili lavičku. Pověz jim o _________ 

vydařené túře. Bez __________ dětí je doma smutno. A co __________ příhodě 

říkáš? To muselo být pro ______ kamarádku překvapení. Souhlasíš s _________plány. 

 

7. Číslovky – doplň nedokončené věty 

Číslovky jsou slova ______________ významu. Pokud vyjadřují přesný počet – jsou to 

číslovky___________, pokud ne – jsou to číslovky _____________. Podle významu se 

dělí na ______ skupiny. Otázkou KOLIK? Se ptáme na číslovky __________. Otázkou 

KOLIKÁTÝ? na číslovky ___________. Otázkou KOLIKERY? na číslovky ___________ a 

otázkou KOLIKRÁT? se ptáme na číslovky ______________. 

 

8. Rozhodni, zda se ve větě vyskytuje číslovka – ano/ ne 

Byly to dnešní trasy metra C.       ano-ne 

O čtyři roky později už přibyla část trasy A.     ano-ne 

V České republice má metro pouze Praha.     ano-ne 

První úsek trasy B byl zprovozněn až v roce 1985.    ano - ne 

V mnoha stanicích metra už najdeme výtahy pro bezbariérový přístup. ano-ne 

Tři trasy má pražské metro dodnes.      ano-ne 

První stanice metra byly uvedeny do provozu v roce 1974.   ano-ne 

V zahraničí najdeme metro v Londýne, Berlíně, Paříži či v Moskvě. ano-ne 

 

9. Doplňte tečky za číslovkami řadovými 

Sejdeme se po 6 hodině, protože v 7 hodin už musíme být na místě. Dopis byl 

datován dne 3 února 2006, ale odeslán byl až o 4 dny později. Zima začíná 21 

prosince, jaro 21 března, léto 21 června, ale podzim až 23 září. Poslední z rodu 

Přemyslovců, Václav III, byl zavražděn v Olomouci na počátku 14 století. Na straně 20 

si přečtěte 3 odstavec. Právě teď běží 5 minuta 3 třetiny utkání. 

 

10. Přepiš slovy 

1498 ___________________________________________________________ 

476_____________________________________________________________ 

25 _____________________________________________________________ 

2006 ___________________________________________________________ 

10553 __________________________________________________________ 

 

 

 


