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                                    VYJMENOVANÁ SLOVA PO B  
                                       a slova příbuzná – 2. část 
          
 

1. Rozlišuj                               BÝT                                          BÍT 

 
                                                       

 
 
                         budu                                                                               biju/-i 
budeš, bude, budeme, budete, budou                        biješ, bije, bijeme, bijete, bijí      
                                              
 
     
2. Doplň –i, -y  a do závorky napiš zdůvodnění. 
 
B__l se podívat v muzeu. (___________)     B__l kladivem do zdi. (_________) 

Srdce mu hlasitě b__lo. (___________)        Venku b__lo deštivo. (_________) 

Nikdy se s ní neb__la.  (____________)       Nikdy neb__la v Praze. (__________) 

Holky z toho b__ly smutné. (__________)   Hodiny b__ly půlnoc. (__________) 

Chci b__t tvůj kamarád. (___________)       Nesmíš b__t zvířata! (__________) 

 

3.  K následujícím slovům najdi synonyma:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÝT 
BÍT 

ZBÝT 

ZBÍT 
NABÝT 
NABÍT 
PŘIBÝT 
PŘIBÍT 

DOBÝT 

DOBÍT 
ODBÝT 
ODBÍT 

získat 
přitlouci 

vsunout náboj 

existovat 
tlouci 

navýšit 
údery oznámit čas 

zůstat 

ztlouci 

provést ledabyle 
zmocnit se 

doplnit energii 



4. Doplňte do vět slova z těchto dvojic:     
 
bil x byl           Proč ses _______?      _________ jsi včera ve škole?    

zbil x zbyl        __________ mi ještě bonbon.      Prý jsi ho ___________. 

odbily x odbyli       ____________domácí úkol.     Hodiny ______________. 

dobili x dobyli     Rytíři __________hrad.     ______________spoustu bojovníků.       

pobila x pobyla    __________se s ní v parku.     ___________ u nás celý večer. 

nabil x nabyl        Ve škole __________ vědomosti.     ___________ si pušku.    

přibil x přibyl       ____________obraz na zeď.     ____________nám nový žák. 

 
 

5.  Použij tato slova ve větách: 
      
nebyli ___________________________________________________________ 

nezbylo __________________________________________________________ 

dobil ____________________________________________________________ 

odbyla___________________________________________________________ 

 
 

6.  Doplň –i, -y    
 
 

odb__t práci nab__t bohatství neb__li nemocní 

srdce b__lo rozb__t vázu přib__t na váze 

přib__l hřebík b__lo to špatné b__li na chatě 

neb__la ráda kluci se dob__li nab__té koleno 

b__je na buben nab__l zbraň dob__vat zlato 

dob___t pevnost déšť b__l do stanu zb__li spolužáka 

zb__lo mi 10 Kč přib__la mi známka nab__la si mobil 

nab__t vědomosti vyb__t míčem nezb__lo už nic 
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1. Rozlišuj                               BÝT                                          BÍT 

 
                                                       

 
 
                         budu                                                                               biju/-i 
budeš, bude, budeme, budete, budou                        biješ, bije, bijeme, bijete, bijí      
                                              

 
     
2. Doplň –i, -y  a do závorky napiš zdůvodnění. 
 
Byl se podívat v muzeu. (bude)     Bil kladivem do zdi. (bije) 

Srdce mu hlasitě bilo. (bije)        Venku bylo deštivo. (bude) 

Nikdy se s ní nebila.  (nebije)       Nikdy nebyla v Praze. (nebude) 

Holky z toho byly smutné. (budou)   Hodiny bily půlnoc. (bijí) 

Chci být tvůj kamarád. (budu)       Nesmíš bít zvířata! (biješ) 

 

3.  K následujícím slovům najdi synonyma:   
 

 
 

BÝT 
BÍT 

ZBÝT 

ZBÍT 
NABÝT 
NABÍT 
PŘIBÝT 

PŘIBÍT 

DOBÝT 

DOBÍT 
ODBÝT 
ODBÍT 

získat 
přitlouci 

vsunout náboj 

existovat 
tlouci 

navýšit 
údery oznámit čas 

zůstat 

ztlouci 

provést ledabyle 
zmocnit se 

doplnit energii 



4. Doplňte do vět slova z těchto dvojic:     
 
bil x byl           Proč ses bil?      Byl jsi včera ve škole?    

zbil x zbyl        Zbyl mi ještě bonbon.      Prý jsi ho zbil. 

odbily x odbyli       Odbyli domácí úkol.     Hodiny odbily. 

dobili x dobyli       Rytíři dobyli hrad.     Dobili spoustu bojovníků.       

pobila x pobyla      Pobila se s ní v parku.     Pobyla u nás celý večer. 

nabil x nabyl        Ve škole nabyl vědomosti.     Nabil si pušku.    

přibil x přibyl       Přibil obraz na zeď.     Přibyl nám nový žák. 

 
 

5.  Použij tato slova ve větách: 
      
nebyli                   Nikdy jsme nebyli lyžovat v Krkonoších. 

nezbylo                Na talířku vůbec nic nezbylo. 

dobil                     Dobil si baterii do auta. 

odbyla                  Odbyla domácí úkol z matematiky. 

 
 

6.  Doplň –i, -y    
 
 

odbýt práci kluci se dobili  nebyli nemocní 

srdce bilo rozbít vázu přibýt na váze 

přibil hřebík bylo to špatné byli na chatě 

nebyla ráda nabýt bohatství nabité koleno 

bije na buben nabil zbraň dobývat zlato 

dobýt pevnost déšť bil do stanu zbili spolužáka 

zbylo mi 10 Kč přibyla mi známka nabila si mobil 

nabýt vědomosti vybít míčem nezbylo už nic 
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