
 

 ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM – TESTÍK  8.B 
 
1. Urči větné členy ve větě a vyber, která varianta je správně:  

Za ranních červánků často pozorujeme opar mlhy. (my)  
1. Najdu přísudek (určité sloveso) – zde červeně.  

2. Zeptám se na podmět 1. pádem: Kdo/co pozorujeme? – odpověď: my (podmět není ve větě slovem vyjádřený)  
3. Kdy pozorujeme? Za červánků. – rozvíjím sloveso, ptám se „Kdy?“ = jde o Puč  
4. Jak pozorujeme? Často. - rozvíjím sloveso, ptám se „Jak?“ = jde o Puz  

5. Co pozorujeme? Opar. - rozvíjím sloveso, ptám se 4.p. = jde o Pt ve 4.p.  
6. Za jakých červánků? Ranních. - rozvíjím podstatné jméno = jde o Pk shodný  

7. Jaký opar? Opar mlhy. - rozvíjím podstatné jméno = jde o Pk neshodný  
 

A. pozorujeme (Př), mlhy (Po), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.)  

B. pozorujeme (Př), opar (Po), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), mlhy (Pk n)  

C. pozorujeme (Př), my (Po nevyjádř.), za červánků (Puč), ranních (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.), mlhy (Pk n)  

D. pozorujeme (Př), my (Po nevyjádřený), za ranních (Puč), červánků (Pk s), často (Puz), opar (Pt 4.p.), mlhy (Pk n)  
 
2. Urči slovesné kategorie (os., číslo, čas, zp., rod, vid) u slovesa a vyber správnou možnost:  

Strouhali jsme  
A. 1. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid nedokonavý  
B. 3. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid nedokonavý  

C. 1. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod činný, vid dokonavý  
D. 3. os., č.mn., zp. oznamovací., čas min., rod trpný, vid dokonavý  
 
3. Doplň i/y a zjisti, která možnost odpovídá tvému řešení:  
Štiplav_ kouř, viděl bratrov_ spolužáky, ryz_ povaha, znám_m umělcům, ps_ obojek, sousedov_m psům  
1. Určím si druh přídavného jména: tvrdé (-ý,-á,-é), měkké (-í,-í,-í), přivlastňovací (-ův,-ova,-ovo; -in, -ina,-ino)  
2. Přiřadím přídavné jméno ke vzoru:  

 
Štiplavý (= mladý), bratrovy (=matčiny), ryzí (=jarní), známým (=mladým), psí (=jarní), sousedovým (mladým)  

A. –ý, -y, -ý, -ý, -í, -ý  

B. –ý, -i -ý, -ý, -í, -ý  

C. –ý, -y, -í, -ý, -í, -ý  
D. –í, -y, -ý, -ý, -í, -ý  
 
4. Zjisti, která dvojice odpovídá dvojici: cestička - pěšinka = jde o synonyma (=slova stejného/podobného významu)  

A. bdít - spát = jde o antonyma (= s lova opačného významu)  

B. týden - neděle (např.:Byli jsme tam 5 týdnů. = Byli jsme tam 5 neděl.)  

C. neděle - pondělí = jde o s lova souřadná – pojmenování dnů v týdnu (slovo jim nadřazené je „týden“)  

D. černá - bílá = jde o antonyma (= s lova opačného významu)  

 

5. Vzory podstatných jmen jsou správně určeny ve variantě:  

A. Kvítí (stavení), trávě (růže), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (žena)  

B. Kvítí (stavení), trávě (žena), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (kost)  

C. Kvítí (stavení), trávě (růže), potůček (hrad), ředitel (muž), část (kost), správce (soudce), obuv (kost)  
D. Kvítí (stavení), trávě (žena), potůček (hrad), ředitel (muž), část (hrad), správce (soudce), obuv (kost)  
 
6. Zjisti, ve kterém souvětí je vedlejší věta přívlastková:  
1. Zjistím, která věta je vedlejší. Nejprve najdu spojovací výraz. Větou bez spojovacího výrazu se zkusím zeptat na druhou větu. 
Pokud to lze, pak větou, kterou si odpovídám, je věta vedlejší. - zde VV podtržena, spojovací výraz fialově  

2. Podle otázky (podle toho, jak se ptám), určím druh věty vedlejší.  

A. Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil. Proč jsem mu rád vyhověl? = VV příslovečná příčinná  

B. Rozloučil jsem se, jakmile začalo pršet. Kdy jsem se rozloučil? = VV příslovečná časová  

C. Hráli jsme si, kde jsme mohli. Kde jsme si hráli? = VV příslovečná místní  

D. To je úkol, o kterém jsme hovořili. Jaký je to úkol? = VV přívlastková (rozvíjí podstatné jméno)  



 



7. Urči si významové poměry mezi větami hlavními a vyber souvětí, kde je poměr slučovací:  
1. Najdu spojovací výraz – ten mi pomůže určit významový poměr mezi větami hlavními (zde tučně) 

 
A. Děvčata nepracovala, a tak jsem se s nimi dal do řeči.  
Druhá věta vyjadřuje důsledek, tedy to, co vyplývá z obsahu první věty = poměr důsledkový  

 
B. Město už dávno umlklo, ale z nedalekého klubu zněl stále zpěv.  
Obsahy souřadně spojených vět si navzájem odporují = poměr odporovací  

 
C. Musím se teple obléci, neboť venku fouká studený vítr.  
Druhá věta vyjadřuje příčinu, důvod obsahu věty první = poměr příčinný/důvodový  

 
D. Ani nenapsal, ani nezavolal.  
Věty jsou významově rovnocenné (mohli bychom mezi ně dát spojku „a“) = poměr slučovací  


