
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 3 řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 7. A 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesa (mluvnické kategorie – vid, rod) 

 
1. Doplň tabulku: 

 

 VID VIDOVÁ DVOJICE 

odeslat dokonavý odesílat 

otevřít dokonavý otevírat 

šít nedokonavý přišít 

pracovat nedokonavý vypracovat 

zalít dokonavý zalívat 

krájet nedokonavý pokrájet 

posypat dokonavý sypat 

 

2. Urči podmět a přísudek, větu pozměň tak, aby sloveso bylo v trpném rodě: 

 

Učitel káral žáka. Žák byl kárán učitelem. 

 

Petr napsal dopis Jardovi. Jardovi byl Petrem napsán dopis. 

 

Do družstva (oni) vybrali dva hráče. Do družstva byli vybráni dva hráči. 

 

Tomáše (oni) dovezli do nemocnice včas. Tomáš byl do nemocnice dovezen včas. 

 

V cukrárně (oni) otevřou v devět hodin. Cukrárna se otevře v devět hodin. 

 

Odpoledne (oni) hrají v divadle pohádku. Odpoledne se v divadle hraje pohádka. 

 

Babička pečlivě vychovala dítě. Dítě bylo babičkou pečlivě vychováno. 

 

3. Převeď slovesa ve větách do činného rodu. Věty napiš: 

 

Na sídlišti byly postaveny nové domy. Na sídlišti postavili nové domy. 

 

Celá zahrádka byla včas poryta. Celou zahrádku včas poryli. 

 

Všechen materiál byl dětmi spotřebován. Děti spotřebovaly všechen materiál. 

 

Ztráty byly uhrazeny pojišťovnou. Pojišťovna uhradila všechny ztráty. 

 

Na to jsem byl upozorněn spolužákem. Upozornil mě na to spolužák. 



 

4. Napiš k daným infinitivům tvary podle stanovených mluvnických kategorií. Užij je ve větách: 

 

Vzor: přijít – 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí, rod činný 

přijdeme - Na Petrovu oslavu určitě přijdeme všichni. 

 

čekat – 2. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod činný 

 

čekáš – Jak dlouho už čekáš na autobus? 

 

 

zamířit – 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas budoucí, rod činný 

 

zamíří – Každý zkušený myslivec vždy dobře zamíří. 

 

vyžadovat – 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí, rod trpný 

 

budou vyžadovány – Všechny pracovní listy budou po žácích vyžadovány. 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

 

 

Také je možné si bezplatně objednat procvičovací testy na 

www.scio.cz/prodetiarodice/procvicovacitesty 

a pracovat s multimediální učebnicí, po přihlášení:  

www.nns.cz 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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