
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 (V.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: osmý (8. B) 

Opakování vzdělávacího celku: shrnutí probraného učiva 

 

 

 

 
1. Větný celek 
Paprsky vycházejícího slunce protínají les 
v ostrém úhlu, a tak spoluvytvářejí 
nádherný obraz světla a stínu. 
tvoří: 
 
a/ 2 věty hlavní a 1 věta vedlejší 
b/ 1 věta hlavní a 2 věty vedlejší 
c/ 3 věty hlavní v poměru slučovacím 
d/ 2 věty hlavní v poměru důsledkovém 
 

6. Které z následujících slov patří na vynechané 
místo ve větě? 
První byli na místě (xxxxxx) záchranáři. 
 
a/ pařížští 
b/pařížský 
 

2. Jak se nazývá obchod s použitou 
(starou) literaturou? 

 
a/ antikvark 
b/ antikvárium 
c/ antikvariát 
d/ antikvářství 
 

7. Na které řádku jsou postupně správně určeny 
slovní druhy slov  
K, NĚMU, TRPĚLIVĚ, VINNÉ 
 
a/ předložka, podstatné jméno, příslovce, 
podstatné jméno 
b/ předložka, zájmeno, příslovce, přídavné 
jméno 
c/ spojka, zájmeno, příslovce, přídavné jméno 
d/ předložka, spojka příslovce, přídavné jméno 
 

3. U kterého z následujících přídavných 
jmen je správně určen druh a pád? 

 
a/ hodnotnou – tvrdé, 7. pád 
b/ vzdělaní – měkké, 1. pád 
c/ voňavá – tvrdé, 4. pád 
d/ vlastního – měkké, 6. pád 

 
  

8. Na kterém řádku jsou jen přídavná jména 
tvrdá? 
 
a/ malí, smutné, hloupé 
b/ smutné, hadí, malá 
c/ cizí, smutné, hloupá 
d/ smutné, malá, houpá  

4. U kterého z následujících slov není 
správně určen slovní druh? 

 
a/oni – zájmeno 
b/ někdo – příslovce (zájmeno) 
c/ ať – částice 
d/ ze – předložka 
 

9. Na kterém řádku jsou antonyma? 
 
a/ více – málo 
b/ všechno – málo 
c/ nesnese – snese 
d/ více - velice 



 
5. Ve které z následujících vět není sloveso 

BRÁT použito ve významu „přijímat 
vlastnictví“ nebo „odnímat“? 

 
a/ Důchod bere vždycky v půlce měsíce. 
b/ Rady svých rodičů bral vždycky vážně. 
c/ Bral si z bonboniéry oříškové bonbony po 
dvou. 
d/ Jeden druhému neustále bere lopatku 
nebo kyblíček.  

10. Přiřaďte ke každé z následujících vět (1-4) 
možnost (a-e), určete větný člen ve větě: 

1. Koupil si kalhoty s kapsami.  c/ 
2. Vybírala poštovní schránku denně. d/ 
3. Rozhodl se autodráhu darovat vnukům. 

a/ 
4. Plavání dnes bylo zrušeno pro vysokou 

nemocnost. e/ 
a/ předmět 
b/ přívlastek shodný 
c/přívlastek neshodný 
d/ příslovečné určení času 
e/ příslovečné určení příčiny 

 

 

 

 

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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