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Jazykový test č. 3

TVAROSLOVÍ

 1. Doplňte i/y.

Mezi rybam__ byl__ i parm__. Petr rád řešil různé hla-
volam__. Zabýval__ se pouze svým__ myšlenkam__. 
Podél cesty vysázel__ větrolam__. Dělej něco se svým__ 
přebytečným__ kilogram__. Netrap se zbytečným__ 
obavam__. Kuny patří mezi lasicovité šelm__. Všechny pro-
blém__ zapříčinil__ jeho omyly. V obchodě prodával__ různé 
salám__. V době konání trhů byl__ krám__ zaplněny ruko-
dělným__ výrobky. Mezi lidm__ se šířila panika. 

 2. Uvedená slovní spojení napište v 5. pádě čísla jednotného: 

a) pan zachránce – 
b) známý švec – 

 3. Od podstatných jmen v závorce utvořte přídavná jména a napište je. 

a) (sklo)  ______________ džbán e) (babička)  ______________ rady
b) (ráno)  ______________ hlášení f) (klokan)  ______________ vak
c) (víno)  ______________ střik  g) (dřevo) ______________ schody
d) (cena)  ______________ známky h) (havran)  ______________ peří

 4. Uveďte 2. stupeň přídavných jmen:

a) upřímný –  e) lidský – 
b) vysoký –  f) významný – 
c) lakomý –  g) měkký – 
d) skromný –  h) střídmý – 

 5. Určete druh následujících zájmen:

a) tato –  e) jenž – 
b) nás –  f) cosi – 
c) nic –  g) se – 
d) jejich –  h) čí? – 
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 6. Podtrhněte všechna zájmena ukazovací. 

Ten výlet se vydařil. Odebral se na onen svět. Takový to byl hodný hoch. Přišel jsi sám? Líbí 
se vám tenhle klobouk? Měl tentýž nápad jako my. 

 7. Podtrhněte všechna zájmena neurčitá. 

něčí, žádný, kterýsi, tento, někde, ledaco, málokterý, každý, moje, ničí, jakýsi, kdesi

 8. Škrtněte všechna slova, která nejsou zájmeny.

čemu, všechen, tamhle, kdosi, onoho, někde, někdo, tenhle, kdesi, kamkoli, cosi, tam

 9. Doplňte i/í.

za naš__ zahradou, pro vaš__ náladu, proti naš__m zásadám, z vaš__ střechy, nad vaš__ 
hlavou, s naš__m dovolením, proti naš__ vůli, nad vaš__m domem, od naš__ch sousedů, 
k vaš__m službám, do naš__ch domovů, o vaš__ch povinnostech, s naš__ tetou

10. Doplňte tvary vztažného zájmena jenž.

To je ta kabelka, _______ se ti líbila? Potkali jsme chlapce, s _______ jsme byli na olym-
piádě z  chemie. Pilot, _______ s námi letěl, byl docela mladý. Stromy, _______ tu rostly 
dlouhá léta, začaly náhle usychat. Děvčata ze 7. tříd, ______ pilně trénovala, nakonec závod 
vyhrála. Uviděli jsme Adélu, s _______ nás pojilo dávné přátelství.

11. Určete druh následujících číslovek: 

a) šestý –  e) několikátý – 
b) několik –  f) pětkrát – 
c) osmero –  g) kolikero – 
d) několikanásobný –  h) dvě stě – 

12. Podtrhněte všechny číslovky neurčité.

desatero, mnoho, tolik, patnáctkrát, sto, mnohokrát, kolikanásobný, jednou, dvojmo, něko-
likrát, tisíckrát, několikero, málo, šestý

13. Doplňte tvary číslovek, které jsou uvedeny v závorkách, slovy.

Stalo se to před (4) ___________roky. Ve (2) __________ oknech se ještě svítilo. Budeme 
čekat od (3) __________ do (4) __________ hodin. Půjdeme soutěžit se (2) __________ 
psy. Šla jsem do kina se (3) ___________ kamarádkami. Nevybrala si ani (1) ___________ 
ze (4) __________ televizních programů. O svých (3) ___________ spolužácích jsem zatím 
nic nevěděl. 
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14. Doplňte za číslovkami tečky, kde chybějí. 

Po 5 vyučovací hodině mě obyčejně přepadne hlad. Denně vypiju 2 litry tekutin. Nalistujte si 
3 lekci na straně 32 a vypracujte 2 cvičení. Bydlím v 6 patře, a tak musím zdolat 156 schodů.
28 3 1592 se narodil Jan Amos Komenský. Naši hokejisté vstřelili 2 branku až v 18 minutě 
2 třetiny. Na 5 ročníku atletických závodů jsme skončili na 2 místě. 

Pamatujte si!

5. pád j. č.:
– u podst. jmen zakončených 

na -ec: 
chlapec – chlapče!

otec – otče!
– u podst. jmen zakončených 

na -ce:
pan soudce – pane soudce!

pan obhájce – pane obhájce!

Pozor!
Podstatná jména 
zakončená na -m

mají koncovku -y, např.:
kilogramy (hrady)
drahokamy (hrady)

V ostatních případech se v 7. pádě 
mn. č. píše kocovka -mi, -emi,-ami

 (např. kostmi, ulicemi, 
cenami,...).

Skloňování číslovek:
1. pád: dva, oba tři, čtyři
2. pád: dvou, obou tří, třech čtyř, čtyřech
3. pád: dvěma, oběma třem čtyřem
4. pád: = 1. pádu
6. pád: (o) dvou, obou třech čtyřech
7. pád: dvěma, oběma třemi čtyřmi  

Ostatní číslovky 5 – 99 mají jen dva tvary: 
– v 1. a 4. p. - pět, ...devadesát devět
– v ostatních pádech: pěti, devadesáti devíti (devětadevadesáti).
Další číslovky se skloňují podle vzorů, např. sto (město), tisíc (stroj),
milion (hrad), miliarda (žena) atd.
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