
11. V textu podtrhni slova složená. 

V dějepise jsme se dozvěděli, že rodokmeny některých panovnických rodů mohou být 
sáhodlouhé. 

Vyjádři slovem složeným:  

Název místa, kde se vyrábí pivo ……………………………………….Název vyučovacího předmětu, 
který se zabývá státy i světadíly ……………………………..Název činnosti, při níž se chytají ryby 
………………………………….. 

12. Nahraď vyznačená slova českými synonymy 

Součást českého jazyka tvoří gramatika ………………………………………………………. 

Ve volném čase hraji fotbal ………………………………………………. 

Máš čas maximálně dvě hodiny ………………………………………….. 

Půjdeme do centra města …………………………………………………… 

13. Která z následujících vět obsahuje základní význam slova oko? 

A) Milena objevila oko na punčoše.       B) Bratr rád jí koprovou omáčku s volským okem. 

C) Na polévce se objevila mastná oka.  D) Oko je orgánem zraku. 

     14. Která z možností představuje přenesené pojmenování ke slovu oheň? 

A) divoký bažant    C) kropenatá slepička 

B) červený kohout   D) rudý mák 

15. Ve kterém bodě je správně proveden slovotvorný rozbor slova odborník? 

A) odbor – kořen, ník – přípona B) od-předpona, -bor- kořen, -ník-přípona 

C) odbor – kořen, -ník – přípona D) od – předpona, -bor – kmen, - ník – přípona 

16. Obsahuje uvedené souvětí všechny slovní druhy? 

Ano mám rád, když se u mé nohy ozve to milounké mňau. 

A) ano B) chybí částice C) chybí číslovka 

17. Která z řad slov odpovídá přesně uvedenému pořadí slovních druhů? 

Sloveso, příslovce, podstatné jméno, přídavné jméno 

A) lesník, zalesnit, lesnictví, nezalesněný 
B) strašit, strašně, strašidlo, strašící 
C) zavodnit, vodní, podvodník, vodnický 

18. Slova uvedená v závorce správně doplňte do věty: 



Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruce) ……………………………………………………. 

Týká se to pouze mne a mých (dvě kamarádky) ……………………………………………….. 

Pánev se (tři vejce) ………………………………. stála na kraji stolu. 

19. Vyberte správné pořadí slovních druhů označených slov 

Ona má pravdu. Je to od vás překvapení. Je to má nejmilejší kniha. Překvapení lidé začali 
tleskat. 

A) Zájmeno, podstatné jméno, sloveso, podstatné jméno 
B) Sloveso, podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno 
C) Podstatné jméno, sloveso, podstatné jméno, zájmeno. 
D) Sloveso, podstatné jméno, zájmeno, přídavné jméno. 

20. Ve které větě (větách) je slovo kolem neohebným slovním druhem. 

A) Chlubil se novým kolem. B) Projel kolem mne. C) Všude kolem se 


