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                                          SLOVESNÝ ZPŮSOB 
                                                       
1.  Doplň.  

OZNAMOVACÍ  - vyjadřuje, co se __________, ___________ nebo bude _______                         

ROZKAZOVACÍ  - vyjadřuje děj, který se _____ nebo _________ podle rozkazu uskutečnit                  

PODMIŇOVACÍ – vyjadřuje děj, který by __________________________________ 
  
                      

 

 

     2.  Spoj slovesa stejného způsobu. 

   zahrajme si            doneste si            přišel by            nestůj             ať nekřičí 

     umyje se            jedli bychom           cvičme          donesli by          zpívala si 

    spali byste          budeme psát           uklízí               učili se             vzala bych 

 

3.  Napiš tvary rozkazovacího způsobu: 

 2. os. č. j. 1.os. č. mn. 2. os. č. mn. 3. os. č. j. a mn. 

cvičit     

sedět     

 

 

4.  Napiš tvary podmiňovacího způsobu:  

 JÍST SMÁT SE ČÍST SI 

1. os. č. j.    

2. os. č. j.    

3. os. č. j.    

1. os. č. mn.    

2. os. č. mn.    

3. os. č. mn.    

 

Čas určujeme pouze u způsobu ______________________________! 



5. Vyhledej ve větách slovesa, napiš celé jejich tvary do tabulky a urči:  

V sobotu jsme potřebovali brusle. Eva je stále nemůže najít. Nejdřív bych se 
podívala do sklepa. Nespadni na schodech! Už je máte? Zítra je donesou do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Doplň slovesa ve správném tvaru.     

 osoba číslo čas způsob sloveso 

dívat se 3. mn. přít. ozn.  

nemluvit 2. j. - rozk.  

kupovat 3. j. bud. ozn.  

zpívat si 1. mn. - podmiň.  

smazat 2. mn. - rozk.  

psát 1. j. min. ozn.  

 

7. Doplň věty v souvětí. Použij tvary sloves v podmiňovacím způsobu. 

Kdyby venku pršelo, _________________________________________________. 

Kdybyste zabloudili, _________________________________________________. 

Kdybychom chtěli mít kamarády, _______________________________________. 

Kdybys byl nemocný, ________________________________________________. 

Abych byl v běhu rychlejší, ____________________________________________. 

Abychom udělali rodičům radost, _______________________________________. 

sloveso osoba číslo čas způsob 
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                                        SLOVESNÝ ZPŮSOB 

                                                       
1.  Doplň.  

OZNAMOVACÍ  - vyjadřuje, co se dělo, děje nebo bude dít                        

ROZKAZOVACÍ  - vyjadřuje děj, který se má nebo nemá podle rozkazu uskutečnit                  

PODMIŇOVACÍ – vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit 
  
                      

 

 

2.  Spoj slovesa stejného způsobu. 

   zahrajme si            doneste si            přišel by            nestůj             ať nekřičí 

     umyje se            jedli bychom           cvičme          donesli by          zpívala si 

    spali byste          budeme psát           uklízí               učili se             vzala bych 

     

3.  Napiš tvary rozkazovacího způsobu: 

 2. os. č. j. 1.os. č. mn. 2. os. č. mn. 3. os. č. j. a mn. 

cvičit cvič cvičme cvičte ať (nechť) cvičí 

sedět seď seďme seďte ať (nechť) sedí 

 

 

4.  Napiš tvary podmiňovacího způsobu:  

 JÍST SMÁT SE ČÍST SI 

1. os. č. j. jedl(a, o) bych smál(a, o) bych se četl(a, o) bych si 

2. os. č. j. jedl(a, o) bys smál(a, o) by ses četl(a, o) by sis 

3. os. č. j. jedl(a, o) by smál(a, o) by se četl(a, o) by si 

1. os. č. mn. jedli  bychom smáli bychom se četli bychom si 

2. os. č. mn. jedli  byste smáli byste se četli byste si 

3. os. č. mn. jedli  by smáli by se četli by si 

Čas určujeme pouze u způsobu  oznamovacího! 



5. Vyhledej ve větách slovesa, napiš celé jejich tvary do tabulky a urči:  

V sobotu jsme potřebovali brusle. Eva je stále nemůže najít. Nejdřív bych se 
podívala do sklepa. Nespadni na schodech! Už je máte? Zítra je donesou do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Doplň slovesa ve správném tvaru.     

 osoba číslo čas způsob sloveso 

dívat se 3. mn. přít. ozn. dívají se 

nemluvit 2. j. - rozk. nemluv 

kupovat 3. j. bud. ozn. koupí 

zpívat si 1. mn. - podmiň. zpívali bychom si 

smazat 2. mn. - rozk. smažte 

psát 1. j. min. ozn. psal jsem 

 

7. Doplň věty v souvětí. Použij tvary sloves v podmiňovacím způsobu. 

Kdyby venku pršelo, zůstala bych doma. 

Kdybyste zabloudili, zavolali byste nám. 

Kdybychom chtěli mít kamarády, neměli bychom být protivní. 

Kdybys byl nemocný, přišel bych za tebou domů. 

Abych byl v běhu rychlejší, musel bych trénovat. 

Abychom udělali rodičům radost, měli bychom jim častěji pomáhat.                                                                                                                                   

sloveso osoba číslo čas způsob 

potřebovali jsme 1. mn. min. ozn. 

nemůže najít 3. j. přít. ozn. 

podívala bych se 1. j. - podmiň. 

nespadni 2. j. - rozkaz. 

máte 2. mn. přít. ozn. 

donesou 3. mn. bud. ozn. 
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