
SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZK. 
 
1. Urči větné členy ve větě: 
Za ranních červánků často pozorujeme opar mlhy. 
 
2. Urči slovesné kategorie (os., číslo, čas, zp., rod, vid, třídu, vzor) u sloves: 
Strouhali jsme - 
Svačí – 
 
3. Dopň i/y: 
Štiplav- kouř viděl bratrov - spolužáky 
Ryz - povaha znám – m umělcům 
Ps - obojek hodil kost sousedov – m psům 
 
4. Vytvoř synonyma ke slovům: cestička-                 týden-  
 
5. Vytvoř antonyma ke slovům: bdít-                           přicházet- 
 
6. Určete druhy vedlejších vět: 
Někdy se stalo, že děti nemohly pro závěje do školy. 
Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil. 
Rozloučil jsem se, jakmile začalo pršet. 
Hráli jsme si, kde jsme mohli. 
Venku pršelo, jako kdyby měl být konec světa. 
To je úkol, o kterém jsem hovořili. 
 
7. Určete poměry mezi větami hlavními. 
Děvčata nepracovala, a tak jsem se s nimi dal do řeči. 
Město už dávno umlklo, ale z nedalekého klubu zněl stále zpěv. 
Ani nenapsal, ani nezavolal. 
O Velikonocích byla zima, dokonce padal sníh. 
Musím se teple obléci, neboť venku fouká studený vítr. 
Vezmi si tu čepici, nebo tě ven nepustím. 
 
8. Převeďte jména v závorkách do náležitých tvarů: 
V Praze je řada (muzeum)…………………….. 
Rybičkám se v (akvárium)……………………….dobře daří. 
Chtěl bych mít sílu (Herkules)………………………… 
Četli jste některé dílo (Dostojevskij)…………………………? 
 
9. Určete vzory podstatných jmen: 
Kvítí---------------- kopretiny----------------- trávě--------------- 
Potůček------------ ředitel-------------------- část----------------- 
Správce-------------- pavouci------------------- obuv--------------- 
 
10.Doplň pravopisné jevy: 
(i,í/y,ý) 



Do práce se hlás – l – nové zdravotní sestry. Na pol – rostlo ob – l - . 
V konv – zůstalo pár kapek vody. Strom - v – rostl – do ohromné v – še. 
 
Doplň s/z/vz: 
Již dlouho si - těžoval na bolesti břicha. Neustále mi - těžoval práci. - estoupil 
na dno jeskyně. Obilí – klíčilo. Studem – červenal. Papír okamžitě – hořel. 
Konečně se – pamatoval. Z okna se nesl krásný - pěv. 
 


