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Souhrnné opakování 1 

(podstatná jména, přídavná jména) 

 

1. Rozhodni, zda je věta pravopisně správně.  

a) Prázdniny jsme prožili u babičky v Břeclavy.              ANO - NE 

b) S těmito lidmi jsme strávili mnoho chvil.        ANO – NE 

c) Mnoho čechů a slováků odchází za prací do Ameriky.     ANO – NE 

d) Dědeček jezdí se dvěma koňmi.       ANO – NE 

e) Netahej našeho Petra za ucha, bolí ho to.    ANO – NE  

f) Na oběd jsem koupila kus játra.      ANO – NE 

g) Děťátko kopalo zuřivě nožičkama.           ANO – NE 

h) Všichni houslisti musí pravidelně cvičit.    ANO – NE 

i) Mluvili jsme o spisovateli Karlu Čapkovi.    ANO – NE 

j) Do Ostravy jsme se chystali na koncert.         ANO - NE 

   

2. Doplň správná přídavná jména. Zkus najít významy těchto 

rčení. 

Snesl by jí ____________ z nebe.          Je hodný. 

Stál tam jako _______________.       Svoji pomocí mi akorát uškodil. 

Pamatuj na ____________ vrátka.             Udělal by pro ni cokoliv. 

Má ____________ srdce.    Na jeho obličeji nešlo poznat, co si myslí. 

___________ hladovému nevěří.   Nevidí věci takové, jaké jsou. 

Trápí ho ___________ svědomí.      Člověk nemůže chápat, co sám nezná.    

Prokázal mi ___________ službu.             Ví, že udělal chybu.        

Stál tam s ______________ tváří.       Měl bys mít něco v záloze. 

Dívá se na svět _____________ brýlemi.        Byl velmi překvapený.     



3. Vyber správnou variantu. 

       

a/ Která z následujících možností obsahuje správný tvar 2. stupně 

přídavných jmen krátká a jemná. 

  A kratší a jemnější   B kradší a jemnější   C nejkratší a nejjemnější 

b/ Který výraz je pravopisně nesprávně. 

  A zlý člověk          B v neznámích zemích    C městské byty  

c/ Který výraz je pravopisně nesprávně.  

  A klokaní kapsa      B na rozkvetlích mezích  C milí lidé 

d/ Je v těchto tvarech pravopisná chyba? 

   kroměříšský zámek, levý bok, v papírových pytlích 

  A ano             B ne 

e/ Následující přídavná jména jsou druhu: 

   hladoví rodiče, milí rodiče, pravá strana, velké potíže 

  A tvrdá    B měkká  C přivlastňovací 

f/ Který z následujících názvů je pravopisně správně? 

  A Kouty nad Desnou B severní Ledový oceán    C Hostinec U jelínka  

g/ Prádlo; rákosí; kamení; svalstvo patří mezi podstatná jména: 

  A látková  B hromadná  C pomnožná 

f/ Víno; káva; krupice; minerálka; mýdlo jsou podstatná jména: 

  A látková  B hromadná  C pomnožná 

g/ Které oslovení je pravopisně nesprávně? 

  A pane zástupce B pane soudče C pane letče 

h/ Pravopisně správně je: 

  A dětskýma očima   B hrneček s uchy  C mával rucema 

 

 



Řešení     

 

1. Rozhodni, zda je věta pravopisně správně.  

a) Prázdniny jsme prožili u babičky v Břeclavy.              ANO - NE 

b) S těmito lidmi jsme strávili mnoho chvil.        ANO – NE 

c) Mnoho čechů a slováků odchází za prací do Ameriky.     ANO – NE 

d) Dědeček jezdí se dvěma koňmi.       ANO – NE 

e) Netahej našeho Petra za ucha, bolí ho to.    ANO – NE  

f) Na oběd jsem koupila kus játra.      ANO – NE 

g) Děťátko kopalo zuřivě nožičkama.           ANO – NE 

h) Všichni houslisti musí pravidelně cvičit.    ANO – NE 

i) Mluvili jsme o spisovateli Karlu Čapkovi.    ANO – NE 

j) Do Ostravy jsme se chystali na koncert.         ANO - NE 

 

2. Doplň správná přídavná jména. Co znamenají tato rčení?       

Snesl by jí modré z nebe.       Udělal by pro ni cokoliv.  

Stál tam jako opařený.      Byl velmi překvapený.      

Pamatuj na zadní vrátka.      Měl bys mít něco v záloze.      

Má zlaté/dobré srdce.      Je hodný. 

Sytý hladovému nevěří.     Člověk nemůže chápat, co sám nezná. 

Trápí ho špatné/zlé/černé svědomí. Ví, že udělal chybu.        

Prokázal mi medvědí službu.    Svoji pomocí mi akorát uškodil. 

Dívá se na svět růžovými brýlemi.  Nevidí věci takové, jaké jsou. 

Stál tam s kamennou tváří.    Na jeho obličeji nebylo poznat, co  

            si myslí. 

 

3. Vyber správnou variantu. 

 

a/  A kratší a jemnější    

b/ B v neznámích zemích     

c/ B na rozkvetlích mezích   

d/ B ne 

e/ A tvrdá     



f/  A Kouty nad Desnou  

g/  B hromadná   

f/ A látková   

g/ B pane soudče  

h/ C mával rucema 
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