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Souhrnné opakování 

Vyber správnou možnost nebo doplň informace 

1. Urči slovní druh - někteří 

Někteří živočichové přežívají jen s lidskou pomocí. 

a/ přídavné jméno   b/ zájmeno    c/ číslovka neurčitá 

 

2. Slovo zdraví může být těmito slovními druhy: 

 

  __________________ _________________ _________________ 

 

3. Ve kterém řádku budou pouze dlouhé samohlásky -í? 

a/ Poděl se s n_ o všechny zážitky a ukaž j_ i naš_ letenku. 

b/ K t_ kytce nečichej. Chytneš z n_  sennou rýmu.  

c/ Ber j_ jako naš_ přítelkyni. Bez n_ to opravdu nezvládneme. 

 

4. Pro kterou větu platí následující pořadí slovních druhů: 

   7 1 5 7 1 4 1 

a/ U potoka sedí na bobku tři kluci. 

b/ Z kousku kůry si vyřezali tři lodičky. 

c/ Na začátku odpadli hned čtyři hráči. 

 

5. Slovo kolem může být: 

a/ podstatné jméno, předložka, spojka 

b/ podstatné jméno, příslovce, spojka 

c/ podstatné jméno, příslovce, předložka 

 

6. Zakroužkuj všechna podstatná jména pomnožná. 

 dveře, koťata, brambory, Vánoce, kalendáře, lepidla, brouci 

 

7. Doplň správně čárky v tomto souvětí. 

Netvrdím že kromě nich tu už nikdo jiný nebyl avšak nemůžete se  

na mě zlobit když vám toho víc neřeknu. 



8. Pro kterou možnost platí, že všechna podstatná jména ve větě  

jsou konkrétní: 

a/ Uvařili jsme si kávu, otevřeli mapu a začali plánovat cestu. 

b/ Cestou domů jsem potkala mnoho lidí a našla spoustu hřibů. 

c/ Cesta byla rovná, chvílemi se zase vinula jako had. 

 

9. Vyškrtni, který druh zájmen neexistuje:  

Základní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, neurčitá, záporná 

 

10. Mezi ohebné slovní druhy nepatří: 

a/ číslovky   b/ slovesa   c/ příslovce 

 

11. Pro slova soudce, správce v 5. pádě, čísla jednotného platí: 

a/ vážený pane soudce, správce 

b/ vážený pane soudče, správče 

c/ vážený pane soudce, správče 

 

12. Urči počet vět v souvětí: 

 

Hráči za velikého křiku a hádek opouštěli hřiště, nesouhlasně 

kroutili hlavou a snažili se ještě do poslední chvíle přemluvit 

rozhodčího. 

a/ 3     b/ 4         c/ 5 

 

13. Vyber správnou odpověď. Pracuj se souvětím z úkolu 12. 

a/ Souvětí obsahuje podstatné jméno abstraktní.    ANO – NE 

b/ Pro slovo „hřiště“ platí ve větě: 

   – 4.p., č.j., r. stř., vz. kuře     ANO – NE 

c/ Souvětí obsahuje jedno příslovce.    ANO – NE 

d/ Z textu jasně vyplývá, že družstvo prohrálo hru.    ANO – NE 

 

   



ŘEŠENÍ 

 

1. b   

2. podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso 

3. b  

4. a 

5. c  

6. dveře, Vánoce 

7. Netvrdím, že kromě nich tu už nikdo jiný nebyl, avšak  

   nemůžete se na mě zlobit, když vám toho víc neřeknu. 

8. c 

9. Základní 

10. c 

11. a 

12. a 

13. a/ ANO  

    b/ NE 

    c/ ANO  

    d/  NE 
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