
 

LEKCE 8 – OPAKOVÁNÍ     

1. Doplň neúplná slova: 

a) Vlaštovky už odletěl_ do teplých krajin. 

b) Konečně se stromy zazelenal_. 

c) Čápi si stavěl_ hnízda na komíně. 

d) Světla na vánočním stromku se rozzářil_. 

 

2. Doplň ve větách a souvětích čárky. 

a) Petr říkal že odpoledne nepřijde. 

b) Na výlet se vydala celá naše rodina – tatínek maminka sestra i já. 

c) Karel Petr Ondřej a Filip přišli na smluvenou schůzku včas. 

d) V létě jsme jeli k moři protože se rádi koupeme. 

 

3.  Vyber slovo, které na řádek nepatří. 

a) přesypat, odsypat, sychravý, sypání, vysypání 

b) slyšet, vyslyšet, slyšitelný, neslyšně, plyšový 

c) myslet, myšlenka, myšlení, zamykat, vymyslet 

d) obydlí, bystrý, bydlet, byt, bydliště, 

 

4. Doplň neúplná slova 

a) Tatínek sl_b_l, že koupí l_že. 

b) Umět v_jmenovaná slova, to je v_hra. 

c) Dům b_l pěkný, ale v_padal neob_dleně. 

d) Nejv_ce mi chutnají pov_dlové taštičky pos_pané mákem. 

 

 



5.  Liška celou hodinu běhala a skákala, ale na hrozny nedosáhla. 

Kterým z následujících spojovacích výrazů můžeš nahradit spojku ale, aby smysl sdělení zůstal 

zachován? 

a) že 

b) i 

c) potom 

d) avšak 

 

6.  Správný člověk je věrný svým přátelům. Stojí při nich za všech okolností. 

Kterým z nabízených spojovacích výrazů lze vhodně spojit věty jednoduché v souvětí? 

a) který 

b) i když 

c) a 

d) kde 

 

7. Která z následujících vět je větou jednoduchou? 

a) Koťata běhala vesele po domě i po dvoře. 

b) Jedno se někam zaběhlo a nemohli jsme ho nalézt. 

c) Máma kočka truchlila, a proto odmítala jíst. 

d) Bylo nám jí líto, ale pomoci jsme jí nemohli. 

 

8. Kterým z nabízených větných vzorců můžeme znázornit následující souvětí? 

Lev zoufale řval a bránil se ze všech sil, ale nemohl se ze sítě vymotat. 

a) V1, V2, ale V3. 

b) V1, ale V2. 

c) V1 a V2, ale V3. 

d) V1 a V2, V3. 



9 . Českým zemím kdysi vládli králové. 

Která z následujících dvojic slov je základní skladební dvojicí uvedené věty? 

a) českým zemím 

b) kdysi vládli 

c) zemím vládli 

d) vládli králové 

 

10. Babičce rozkvetly na zahradě žluté tulipány. 

Které z následujících slov je podmětem uvedené věty? 

a) babičce 

b) tulipány 

c) na zahradě 

d) rozkvetly 

 

11. Ve které z následujících vět je několikanásobný podmět? 

a) První přišel na hřiště Jirka. 

b) Včera padal celou noc i den sníh. 

c) Na zahradě zpívají kosi, sýkorky a pěnkavy. 

d) Proč se na mě tak díváš? 

 

 12. Podtrhni větu, ve které není vyjádřen podmět: 

a) Malé děvčátko upadlo. 

b) Auto zastavilo přímo před domem. 

c) Rád si hraji s mladším bratrem. 

 

 

 



 

LEKCE 8 – OPAKOVÁNÍ - ŘEŠENÍ 

 

1. Doplň neúplná slova: 

a) Vlaštovky už odletěly do teplých krajin. 

b) Konečně se stromy zazelenaly. 

c) Čápi si stavěli hnízda na komíně. 

d) Světla na vánočním stromku se rozzářila. 

 

2. Doplň ve větách a souvětích čárky. 

a) Petr říkal, že odpoledne nepřijde. 

b) Na výlet se vydala celá naše rodina – tatínek, maminka, sestra i já. 

c) Karel, Petr, Ondřej a Filip přišli na smluvenou schůzku včas. 

d) V létě jsme jeli k moři, protože se rádi koupeme. 

 

3.  Vyber slovo, které na řádek nepatří. 

a) přesypat, odsypat, sychravý, sypání, vysypání 

b) slyšet, vyslyšet, slyšitelný, neslyšně, plyšový 

c) myslet, myšlenka, myšlení, zamykat, vymyslet 

d) obydlí, bystrý, bydlet, byt, bydliště, 

 

4. Doplň neúplná slova. 

a) Tatínek slíbil, že koupí lyže. 

b) Umět vyjmenovaná slova, to je výhra. 

c) Dům byl pěkný, ale vypadal neobydleně. 

d) Nejvíce mi chutnají povidlové taštičky posypané mákem. 

 



5.  Liška celou hodinu běhala a skákala, ale na hrozny nedosáhla. 

Kterým z následujících spojovacích výrazů můžeš nahradit spojku ale, aby smysl sdělení zůstal 

zachován? 

a) že 

b) i 

c) potom 

d) avšak 

 

6.  Správný člověk je věrný svým přátelům. Stojí při nich za všech okolností. 

Kterým z nabízených spojovacích výrazů lze vhodně spojit věty jednoduché v souvětí? 

a) který 

b) i když 

c) a 

d) kde 

 

7. Která z následujících vět je větou jednoduchou? 

a) Koťata běhala vesele po domě i po dvoře. 

b) Jedno se někam zaběhlo a nemohli jsme ho nalézt. 

c) Máma kočka truchlila, a proto odmítala jíst. 

d) Bylo nám jí líto, ale pomoci jsme jí nemohli. 

 

8. Kterým z nabízených větných vzorců můžeme znázornit následující souvětí? 

Lev zoufale řval a bránil se ze všech sil, ale nemohl se ze sítě vymotat. 

a) V1, V2, ale V3. 

b) V1, ale V2. 

c) V1 a V2, ale V3. 

d) V1 a V2, V3. 



9. Českým zemím kdysi vládli králové. 

Která z následujících dvojic slov je základní skladební dvojicí uvedené věty? 

a) českým zemím 

b) kdysi vládli 

c) zemím vládli 

d) vládli králové 

 

10. Babičce rozkvetly na zahradě žluté tulipány. 

Které z následujících slov je podmětem uvedené věty? 

a) babičce 

b) tulipány 

c) na zahradě 

d) rozkvetly 

 

11. Ve které z následujících vět je několikanásobný podmět? 

a) První přišel na hřiště Jirka. 

b) Včera padal celou noc i den sníh. 

c) Na zahradě zpívají kosi, sýkorky a pěnkavy. 

d) Proč se na mě tak díváš? 

 

 12. Podtrhni větu, ve které není vyjádřen podmět: 

a) Malé děvčátko upadlo. 

b) Auto zastavilo přímo před domem. 

c) Rád si hraji s mladším bratrem. 

d) Zítra k nám přijede babička. 


