
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 (IV. týden) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: osmý (8. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Mluvnický rozbor 

 
Věta na rozbor: 

 

K představě správného samurajského hrdiny patřilo i to, že se měl vyhýbat nečestným způsobům 

vedení boje a nevyužívat výhod, o které se sám nezasloužil. 

 
1. Urči slovní druhy:  správného přídavné jméno 

     vedení podstatné jméno 

     které  zájmeno vztažné 

     sám  zájmeno ukazovací 

 

2. Urči větné členy:  hrdiny přívlastek neshodný (k představě hrdiny) 

 způsobům předmět, 3. pád (vyhýbat se čemu) 

 které  předmět, 4. pád (nezasloužil o co) 

 sám  doplněk (on, nezasloužil)  
 

3. Urči počet vět a druh souvětí: 3 věty, 1 hlavní a 2 věty vedlejší = souvětí podřadné 

 

4. Nahraď poslední větu větným členem: 
 

a nevyužívat nezasloužených výhod 

5. Sloveso v poslední větě převeď do podmiňovacího způsobu přítomného: 

 

by se nezasloužil 

 
6. Nahraď slovo představa synonymem: 

 

jako ukázka, ideál, obraz, dojem, idea 

  

 
7. Určete mluvnické kategorie slov: 

 

výhod – 2. pád, množné číslo, ženský rod, žena 

  
vyhýbat – infinitiv, neurčitek, lze určit pouze vid – nedokonavý (slovesná třída a vzor nejsou 

mluvnické kategorie – ale pro kontrolu by to byla 5. třída, vzor dělá = vyhýbá  

 
nečestným – 3. pád, číslo množné, mužský rod, mladý (určujeme pomocí podstatného jména 

= způsobům) 



 

 

 

8. Naznač stavbu slova: 

 

NE – VY – U – ŽÍV – AT 

 

 

9. Urči druhy vět (hlavní, vedlejší, druhy VV): 

 

 

 
K představě správného samurajského hrdiny patřilo i to, že se měl vyhýbat nečestným způsobům  

 

vedení boje a nevyužívat výhod (vedlejší věta podmětná), o které se sám nezasloužil (vedlejší věta 

přívlastková). 

 
Ptáme se větou řídící: 1. Co patřilo k představě hrdiny? (otázka pro 1. pád) 

     2. Nevyužívat jaké výhody?    

 
 

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: 

www.scio.cz/prodetiarodice/procvicovacitesty 

a pracovat s multimediální učebnicí, po přihlášení:  

www.nns.cz 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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