
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 (III.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 7. A 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesa – mluvnické kategorie 

 
1. Napište k daným infinitivům tvary podle stanovených mluvnických kategorií a užijte jich ve 

větách: 

 

 
být – 3. osoba (mužský neživotný), číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný 

 

(ony) byly – I v dubnu ještě stále byly silné mrazy.   

 

představit – 1. osoba (střední), číslo množné, způsob podmiňovací přítomný, rod trpný 

 

(my) byla bychom představena – Byla bychom představena všem spolupracovníkům v případě 

sjednání všech našich podmínek. 

  
dozrát – 3. osoba (střední), číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný 

 
dozrálo – Ovoce na stromech již dozrálo. 

 

 

 
2. a/ Doplňte i, í/y, ý: 

 

Umělecká díla v nás vyvolávala pocit krásna, obohacovala nás o nové dojmy. Často u nich visela 

cedulka se slovem nesahat, nedotýkat se, nenaklánět se. Zařadili jsme je do duchovní kultury. Plní 

funkci komunikativní a výchovnou. Z archeologických nálezů víme, že první umělecké výtvory 

vznikaly v pravěku. Půjdeme se podívat opět na výstavu. 

 

b/ Vypište slovesné tvary a určete u nich mluvnické kategorie (osoba, číslo, způsob, čas, vid, rod): 

 

Vypisuj i infinitivy (neurčitky), u nich můžeme určovat slovesný vid! 

  

vyvolávala - 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, nedokonavý, činný 

obohacovala -  3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, nedokonavý, činný  

visela -   3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, nedokonavý, činný 

nesahat –   infinitiv, nedokonavý 

nedotýkat se -  infinitiv, nedokonavý 

nenaklánět se -  infinitiv, nedokonavý 

zařadili jsme - 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, dokonavý, činný 

plní -   3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný, nedokonavý, činný 

víme -   1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný, nedokonavý, činný 

vznikaly -   3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, nedokonavý, činný 



 

půjdeme  -  1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí, dokonavý, činný 

podívat  se -  infinitiv, dokonavý 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.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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