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Očekávaný 

výstup  

- užívá pravidelné spisovné tvary obecných slov a 

nejfrekventovanější tvary nepravidelné, 

- aplikuje morfologické znalosti při analýze a tvorbě věty, 

- aplikuje pravopisné znalosti v písemném projevu, 

- pracuje s jazykovými příručkami, 
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1.  Slova v závorkách dejte do správných tvarů množného čísla. 
 

Byl mu trnem v (oko)…………………………………………………………………………… 

Měl za (ucho)…………………………………………………………………………………… 

Byl celý den na (noha)………………………………………………………………………….. 

Nosil ji na (ruka)………………………………………………………………………………... 

Byli v dobrých (ruka)…………………………………………………………………………… 

Bránil se (ruka noha)……………………………………………………………………………. 

 

2. Slova v závorkách uveďte ve spisovných tvarech. 

 

Pořádně ohýbej nohy v (kolena)………………..! Budeme kroužit 

(ramena)…………….Nezapomínej na vypnutí (prsa)…………….! Dej si lokty až ke 

(kolena)…………! Při běhu vás nesmí píchat na (prsa)………………… Dej hlavu co nejblíže 

k (ramena)…………………! 

 

3. Doplňte správné tvary podstatných jmen. V rámci kontroly můžete použít Slovník 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 

 

 2.p.  č.j. 7.p.  č.j. 6.p. č. množ. 7.p. č. množ. 

Génius          

Orchidea     

Album     

Studium     

Idea     

Linoleum     

Schéma     

Datum     

 



4. Vytvořte věty a užijte v nich tvary podstatných jmen: 

 

orli – orly 

červi – červy 

lvi – lvy 

člena – členu 

holubi – holuby 

klíně – klína - klínu 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Doplňte i/y u podstatných jmen rodu ženského a odůvodněte: 

dvě elips…, krásné říms…, na jedli…, na tabul…, houb… v sol…, výprodej obuv…, 

v kopul…, dvě skic…, za chvíl…, vedle otep… slámy…, návrat ze Šumav…, oloupat 

cibul…, v petržel…, peněžní burz…, v košil…, ve staré tvrz…, v nouz…., na hráz… rybníka, 

jet do Čáslav…, Ostrav…, z Břeclav… a Putim…, na hřbetní ploutv… 

 

6. Doplňte i/y u podstatných jmen rodu středního a odůvodněte: 

nádob…, pádlovat vesl…, české občanstv…, v okol… Povltav…, s novými měřidl…, 

umělými hnojiv…, břeh zarostlý vrbov…m, pracovat s barviv…, slov… to nespravíš, obil… 

bylo již zralé. 

 



7. Opravte chyby: 

Letos se vrátili čápi z jižních krajů později. Dlouho u nás vládly mrazi. Pozorovali jsme často 

bílé čápy. Žábi v blízkém okolí se před nimi třásly strachy. V lesých se ozývalo volání 

kukačky. Sovi se skrývaly ve spleti smrkových větví. Kraj jižní Moravy nás upoutal rovinamy 

a rozlehlými lány polí. V dávných dobách tam tábořily tlupi pravěkých lovců, později tam 

vznikla hradiska s pevnými vali.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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