
Český jazyk IX.A (30.3 – 3.4.) 

1. Pravopis 

VYHLEDEJ ČÍSLOVKY A URČI JEJICH DRUH 
Už třikrát Petra volali do ordinace. V přístavu kotvilo několik lodí. Včera maminka kupovala 
troje nové boty. V závodě skončil až třináctý.  Povídal jsem ti to už mnohokrát.  Půjčil mi dva 
nové sešity. Hodně lidí to sledovalo z dálky. Dvakrát měř, jednou řež.  Po třetí hodině už 
zavírali. Kolikery šaty ještě potřebuješ? V davu zpívalo snad tisíc lidí. Sto dvacet nových aut 
vykládali na hlavním nádraží.  
 

 Doplň i/y 
Všichni jsme byl__ překvapeni. Vojáci se zúčastnil__ přehlídky. Uši mě nesnes__telně  
bolel__. Skupiny ob__vatel  se  sešl__ na náměstí. Děti chtěl__ sázet stromky. Miliony lidí 
umíral__ ve válce. Auta stál__ před dílnou. Noci se velm__ krátil__. Koně závodil__ 
s v__pětím všech s__l. Moji  rodiče si pořídil__ obchod. Draci létal__ ve vel__ké  v__šce. 
Manželé Karáskov__ si zařídil__ nov__  b__t . My jsme ale traktory neslyšel__. Kola 
závodních vozů se točil__. Lidi se divil__ tomu, co se mu stalo. 
 

Podtrhni správné tvary podmiňovacího způsobu, špatné škrtni : 
neviděl by jsem – neviděl bych  uvítal by sem – uvítal bych 
koupili bychom – koupili by jsme nesešel bys – nesešel by jsi 
lekli by jsme se – lekli bychom se napil by jsem se – napil bych se 
spálili běsme se – spálili bychom se  napsal by jsi si – napsal by sis 
postrádali by jste – postrádal byste nezaspali byste – nezaspali by jste 
vykřikoval bys – vykřikoval by jsi přinesla bys – přinesla by jsi 
 
Vytvoř 2. a 3. stupeň přídavných jmen: 
    2.stupeň    3. stupeň 
hezký 
vlhký 
lidský 
blízký 
krátký 
hluboký 
úzký 
nízký 
přátelský 
snadný 
 

2. Provedˇ rozbor souvětí : 

Když jsme přišli domů, dostali jsme večeři, která nám moc chutnala. 

Nevadí mi, že budu sedět vzadu, protože jsem dost vysoký. 

Pište si úkoly na počítači a nezapomeňte si je ukládat, abychom se k nim mohli vrátit. 

Nemůžeme si dovolit koupit nové auto, ačkoliv rodiče dost vydělávají, neboť spoříme na 

nový dům. 

Slibovali nám hory doly, potom nám nechtěli uznat reklamaci, a tak jsme je zažalovali. 

Má mě ráda, nemá mě ráda, čert ví. 



3. Na str. 82 v učebnici si připomeň věty podle postoje mluvčího – poučení si zapiš pro 

zapamatování do školního sešitu! 

Urči, o jakou větu se jedná z pohledu mluvčího, u otázek rozliš otázka zjišťovací  - 

doplňovací: 

Maminko, já jsem tak šťastná! ………………………………. 

Kdybychom tam raději nechodili.  ……………………………………. 

Pojď sem!  ……………………………. 

Kolik vás tam včera bylo? …………………………………… 

Kdy už ta karanténa skočí ?...................................................... 

Kéž bych mohl za kamarády do školy. ………………………………. 

Asi to ještě dlouho nebude možné. …………………………………… 

Takovou katastrofu nikdo nečekal! ……………………………………. 

Máš rád smažený sýr s hranolky a tatarkou? ……………………………. 

Mám rád svíčkovou na smetaně. …………………………………… 

 


