
Podstatná jména – skloňování - řešení 

 

1. Doplňte správně písmena: 

Velká obchodní frma  sponzorovala naše atletické závody. Sednali jsme si schůzku 

s představiteli banky. Davy fanoušků se shromáždily podél trasy automobilového závodu. 

Musíš se utužovat, nebo zchoulostivíš. Přestěhovali jsme se do Veselí nad Lužnicí. Litovali 

osiřelé děti, které trávily své dětství v dětském domově. Cenu projektu získala Univerzita 

Karlova a Palackého univerzita. Pracovali obětavě a nebyčejně vytrvale. 

Doma se pochlubili svými novými úspěchy. Kdyby naši házenkáři zvítězili, postoupili by do 

vyšší soutěže. Český básník Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Řeka Labe 

pramení v Krkonoších na Labské louce. Sešli jsme se na zastávce autobusu na nábřeží Krále 

Karla IV. Ojednej nám stůl ve vinárně U Dvou bílých beránků. Na Václavském náměstí je 

jezdecká socha svatého Václava a Národní muzeum. 

 

2. Rozhodni, zda tvrzení jsou pravdivá či nikoliv. 

Konkrétní podstatná jména vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů.      ANO-NE 

Látková podstatná jména vyjadřují látku bez ohledu na množství.   ANO- NE 

Podstatné jméno krása je abstraktní.      ANO-NE 

Vzory hrad a stroj se řadí k rodu mužskému neživotnému.   ANO-NE 

Podstatné jméno schodiště skloňujeme podle vzoru kuře.   ANO-NE 

Pomnožná podst.jména mají tvar pouze čísla jednotného.    ANO-NE 

Kalhoty jsou podst. jméno hromadné.      ANO-NE 

Káva, mouka, voda jsou podst.jména abstraktní.    ANO-NE 

Podst.jména křoví, stromoví a hmyz jsou hromadná.    ANO-NE 

Podst. jméno dveře je pomnožné.      ANO-NE 

 

3. Podstatná jména v závorkách dejte do náležitého tvaru: 

V Praze je celá řada zajímavých (muzeí). O tomto (tématu) bychom se mohli dlouho bavit. V 

(cyklu) přednášek byla zpracována zajímavá (témata). V některých (kupé) bylo ještě volno. 

Naši hráči ve (finále) prohráli. Největšího matematika starověku (Archiméda) zavraždil římský 

voják. Platon byl nejlepším žákem filozofa (Sokrata). V (akváriu) se stále obměňovala voda. 

Mezi největší díla (Dostojevského) patří román Bratři Karamazovi. Prvním úspěchem 

(Verdiho) bylo uvedení opery Oberto. Projevy (rasismu) slušní lidé odsuzují. V poslední době 

se nám nejvíce líbily opery Evžen Oněgin od (Čajkovského) a Boris Godunov od 

(Musorgského). Ochotníci chtějí hrát některé z Jiráskových (dramat). Statečné spartské 

vojsko, vedené králem (Leonidem), podlehlo perské přesile. 

 

4. U následujících slov uveď 2. pád č.j. a přiřaď vzor. 

fotograf- fotografa    pán 

filatelista- filatelisty   předseda 

ekonom- ekonoma   pán 

hypotéza- hypotézy   žena 

glóbus- glóbu    hrad 



komise- komise   růže 

revue- revue   nesklonné 

vakuum- vakua   město 

iglú- iglú   nesklonné 

rytmus- rytmu   hrad 

psychologie-psychologie růže 

terorismus- terorismu  hrad 

 

Znáš jejich význam? Pokud ne, vyhledej ve slovníku nebo na internetu. 

 

5. Vytvoř 5 postatných jmen vzniklých odvozováním, 5 skládáním a 5 podstaných jmen 

přejatých. Vepiš je do tabulky: 

          ODVOZOVÁNÍ             SKLÁDÁNÍ             PŘEJÍMÁNÍ 

 
pokus 

 
zemětřesení 

 
diskuse 

 
zářivka 

 
velkoobchod 

 
taxi 

 
dělník 

 
dějepis 

 
tabu 

 
učitelka 

 
vodovod 

 
judo 

 
zahrada 

 
okamžik 

 
dealer 

 

6. Dej výrazy do správného tvaru: 

Mluvili jsme spolu mezi (čtyřma očima). 

Koupili jsme si nové hodiny se (zlatými ručičkami). 

Pozorovali jsme oslíka s (dlouhýma ušima). 

Bratrovi se rozbil batoh s (koženými uchy). 

Drž hrnec pořádně za (obě ucha). 

Rybáři používají sítě s (velkými oky). 

Dítě se na nás dívalo (modrýma očima). 

Vše si odpracuj (vlastníma rukama). 

Stála vždy na (vlastních nohou, nohách). 

V obývacím pokoji máme stůl s (vyviklanými nohami). 

 

7. Jak se nazývají následující podstatná jména? Uveď je ve větách: 

kolej – kolej   plot-plod   obloha- obloha 

let- led    set- sed    box-box 

homonyma = slova stejně znějící s různým významem bez podobnosti nebo souvislosti 

 

8. Uveď česká synonyma: 

interview- rozhovor   geografie- zeměpis filatelista- sběratel známek 

kritérium- požadavky   stomatolog- zubař klima- podnebí 

ekologie- životní prostředí  ekvivalent- náhrada dealer- prodejce 



  

 

 

 

 

 


