
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 7. B 

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

 
1. U sloves urči slovesný vid a napiš vidovou dvojici: Zachovej tvar slovesa! 

 

sází –   nedokonavý  vysází, nasází, dosází 

doplave -   dokonavý  plave, bude plavat 

vykreslil –  dokonavý  kreslil  

plavat –  nedokonavý  zaplavat, uplavat, vyplavat, doplavat 

vyskočil –  dokonavý  skákal, vyskakoval 

zaplatí –  dokonavý  platí, bude platit 

ukrýt –  dokonavý  ukrývat, krýt 

 

2. Ve větách podtrhni slovesný tvar a urči jeho rod (i druh): 

Př. Záhony zeleniny se musí zalévat. rod trpný zvratná podoba 

 

Kalhoty mi byly ušity na míru.   trpný rod opisný tvar 

Práce se musí odevzdat ještě dnes.  trpný rod zvratná podoba  

Nesměj se mi.      činný rod 

Televize to vysílala v přímém přenosu. činný rod  

Ráno bylo sdělení napsáno na tabuli.  trpný rod opisný tvar  

 

3. Přepiš věty a sloveso užij v opisném tvaru rodu trpného: 

 

Zveřejnili tu zprávu v novinách? Byla ta zpráva zveřejněna v novinách? 

Za to mne asi nepochválí. Za to asi pochválen nebudu. 

Snad to odevzdají včas. Snad to bude odevzdáno včas. 

 

4. Přepiš věty a sloveso užij ve zvratném tvaru trpného rodu: 

 

Počítáme s tebou. Počítá se s tebou. 

Město prodává pozemek u lesa. Prodává se pozemek u lesa. 

Co to pečeš v troubě? Co se to peče v troubě? 

 

5. Procvičuj pravopis: 

 

Naše oči udiveně bloudily po krajině. Jano, brzy se ozvi. Jeho starosti mě už netrápí. Kdo to umí, 

přihlásí se. Za pomoc nás maminky pochválily. Písničky, které se mi líbily, vysílali jen občas. 

Papíroví draci vzlétli až k nebi. Před školou čekali na děti rodiče. Lidičky stonali a nemoci ubývaly. 

Stromy ve větru tiše šumí. 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                       

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

http://www.umimecesky.cz/
http://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 

http://www.scio.cz/prodetiarodice/procvicovacitesty
http://www.nns.cz/

