
Příprava na přijímací zkoušky 
 

Okruh 1 ČJ - Slovní druhy 
 

1. Ve větě Každý se jí zastával  jsou slovní druhy v pořadí: 
a. Zájmeno, zájmeno, zájmeno, sloveso 
b. Přídavné jméno, sloveso, zájmeno, sloveso 
c. Zájmeno, zájmeno, předložka, sloveso 
d. Podstatné jméno, zájmeno, zájmeno, sloveso 

2. V souvětí Byli sami a někteří se jim vyhýbali  jsou slovní druhy v pořadí: 
a. Sloveso, číslovka, spojka, přídavné jméno, předložka, zájmeno, 

sloveso 
b. Sloveso, zájmeno, spojka, zájmeno, zájmeno, zájmeno, sloveso 
c. Sloveso, zájmeno, spojka, přídavné jméno, zájmeno, zájmeno, sloveso 
d. Sloveso, číslovka, spojka, zájmeno, předložka, zájmeno, sloveso 

3. Ve větě Uprostřed křižovatky se mu pokazilo auto  jsou slovní druhy v 
pořadí: 

a. Příslovce, podstatné jméno, zájmeno, zájmeno, sloveso, podstatné 
jméno 

b. Příslovce, podstatné jméno, zájmeno, příslovce, sloveso, podstatné 
jméno 

c. Příslovce, podstatné jméno, předložka, zájmeno, sloveso, podstatné 
jméno 

d. Předložka, podstatné jméno, zájmeno, zájmeno, sloveso, podstatné 
jméno 

4. Ve větě A on najednou frrnk ode mě  jsou slovní druhy v pořadí: 
a. Spojka, zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce, podstatné jméno 
b. Spojka, podstatné jméno, příslovce, sloveso, předložka, zájmeno 
c. Částice, zájmeno, příslovce, citoslovce, příslovce, zájmeno 
d. Částice, zájmeno, příslovce, citoslovce, předložka, podstatné jméno 

5. Ve větě Pro toho hladového něco máme  jsou slovní druhy v pořadí: 
a. Předložka, zájmeno, přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso 
b. Předložka, přídavné jméno, podstatné jméno, podstatné jméno, 

sloveso 
c. Předložka, zájmeno, podstatné jméno, zájmeno, sloveso 
d. Příslovce,přídavné jméno, zájmeno, zájmeno, sloveso 

6. Ve větě Kdo tady ještě není  jsou slovní druhy v pořadí: 
a. Spojka, příslovce, příslovce, sloveso 
b. Příslovce, zájmeno, sloveso, příslovce 
c. Zájmeno, příslovce, příslovce, sloveso 
d. Příslovce, příslovce, příslovce, sloveso 
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7. Přiřaďte ke každé z následujících vět (7.1 - 7.4) slovní druh (A - F): 
7.1. Zvládl to jen díky nám. 
7.2. Ať se vám vše podaří! 
7.3. Babička přijede už zítra odpoledne. 
7.4. Přijeli mi popřát všichni příbuzní. 

 
A) Spojka 
B) Částice 
C) Příslovce 
D) Předložka 
E) Přídavné jméno 
F) Podstatné jméno 

 
8. Která z následujících vět obsahuje přídavné jméno: 

a. Bohužel jsem stihl přečíst jen necelou první kapitolu. 
b. S žádným z jeho autíček ze sbírky si nehraj. 
c. Není v našich silách odpovědět na každou vaši žádost. 
d. Naše vnučka již několikátý rok tráví léto u tety v cizině. 

 
9. Která z následujících vět obsahuje zájmeno ve třetím pádě: 

a. Tuto knihu jsem velmi rád věnoval tobě. 
b. Vinu nemohla nechat na sobě. 
c. Jejich tajemství je u nás v bezpečí. 
d. Takovým autem bych tě chtěl někdy svézt. 

 
10.Utvořte větu z následujích slovní druhů: 

a. 3 2 1 5 7 1 
 

11.Kterými slovními druhy mohou být následující slova? Utvořte dvě věty ke 
každému slovu: 

 
a. Pracující 

 
 
 

b. Zdraví 
 
 
 

c. Jí 
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12.Podstatná jména v závorkách napište ve spisovných tvarech v množném 
čísle: 

a. Sledoval ho (své bystré oko). 
 

b. Cestou jsme se setkali s (nastražené pytlácké oko). 
 

c. Houslový virtuos hrál se (zavřené oko). 
 

d. Mával mi před (oko) (špinavá ruka). 
 

13.Slovní spojení převeďte do prvního pádu množného čísla: 
a. Droboučký chlapec 

 
b. Pražský chodec 

 
c. Černošský zpěvák 

 
d. Francouzský malíř 

 
 

14.Doplňte tvary sebou  nebo s sebou : 
 

a. Ve spaní _____________ házel. 
 

b. Máš _____________ i telefon? 
 

c. To se rozumí samo _____________ . 
 

d. Trochu _____________hoď! 
 
 

15.  Ke každému zájmenu uveďte druh a jeho tvar v 1. pádě: 
 

a. Jemu 
 

b. Něčeho 
 

16.Doplňte správné tvary zájmena já: 
 

a. Co ti o ________ napovídali? 
 

b. O  ________ vůbec nejde. 
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