
6_český jazyk_ 9.AB_věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

Milí deváťáci, zdravím vás a přeji hodně pozitivního myšlení. Věřím, že vše 

poctivě plníte a nenecháváte nic náhodě. Chci vás pochválit i za 

aktivní postoj při on-line výuce. Jen tak dál!   

Dneska si zopakujeme jednočlenné, dvojčlenné věty a větný 

ekvivalent. A samozřejmě nebude chybět pravopis, ten vy máte tak 

rádi         

                         Přeji dobrou náladu při plnění úkolů a buďte zdraví! 

                                                                            Myslím na vás       Renata Charvátová 

  

      OPAKOVÁNÍ SHODY PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM       

V sešitu teorie si znovu projdi pravidla a do školního sešitu si z učebnice napiš 5 řádků 

cvičení 27 na straně 67. 

 

       VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ, VĚTNÝ EKVIVALENT (VĚTA 

JEDNOČLENNÁ NESLOVESNÁ)       Znovu si projdi a zopakuj toto téma, je 

v učebnici na straně 69-71.  Do sešitu napiš z této strany 69 cvičení 2a (10 vět). 

Zajímavá videa pro objasnění: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfSSBA8GYs8 

https://www.pravopisne.cz/2012/07/test-veta-jednoclenna-dvojclenna-vetny-

ekvivalent-12/ 

 

 

  

      NĚCO K PRAVOPISU       Zkuste si napsat tento diktát, který namluvila Anička 

Polívková. Co na něj říkáte? 

  

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/prednasky/  

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=271460360526078 
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https://www.pravopisne.cz/2012/07/test-veta-jednoclenna-dvojclenna-vetny-ekvivalent-12/
https://www.pravopisne.cz/2012/07/test-veta-jednoclenna-dvojclenna-vetny-ekvivalent-12/
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/prednasky/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=271460360526078


     HRAVÁ ČEŠTINA       Nyní si otevřete Hravou češtinu na straně 22 a vypracujte 

úkoly 1 – 4 (pozor, někteří z vás mají jinou verzi, tzn. že stránka neodpovídá, najdete 

ji podle řešení). 

 

      NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY PLNÍ JEN TI, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY       

  

      PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY       Zkus si následující test.  

Výchozí text pro úlohy 1–6 

Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku, ibuprofen, která patří do skupiny tzv. 

nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik 

bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu 

a tlumí mírnou až středně silnou bolest. Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení 

horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále tlumení mírných až středně 

silných bolestí, jako jsou bolest hlavy, bolest zubů nebo uší, bolest v krku a bolest 

spojená s podvrknutím nebo zhmožděním. V případě bolesti uší se vždy poraďte 

s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho doporučení. Přípravek je určený 

především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti 

s hmotností nižší než 5 kg. Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících 

těhotenství. 

1. Která z následujících možností nejlépe vystihuje účel výchozího textu? 

A) Přesvědčit čtenáře, aby si zakoupili nabízený prostředek. 
B) Vyložit čtenáři úskalí spojená s koupí prostředku. 
C) Informovat o léčivém prostředí a jeho užívání. 
D) Vytvořit reklamu pro výše uvedený prostředek. 
 
2. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá informacím 

obsaženým ve výchozím textu (ANO), či nikoliv (NE) 

2.1 Přípravek patří mezi steroidní protizánětlivá léčiva.     
ANO – NE  

2.2 Přípravek svým složením dokáže odstranit jakkoliv silnou bolest.  
 ANO – NE 
2.3 V případě silné bolesti uší se doporučuje konzultace s lékařem.  
 ANO – NE 
2.4 Přípravek mohou užívat i kojenci s váhou vyšší než 5 kg.   
 ANO – NE 
 
3. Přiřaďte ke slovům z výchozího textu odpovídající druh větného členu (A-F) 

Dvě možnosti zbydou a nebudou použity. Slova jsou ve výchozím textu 

zvýrazněna kurzívou. 

3.1 která 
3.2 svým 

3.3 vždy 
3.4 je určený 



 
 
A) přísudek složený 
B) podmět 

C) příslovečné určení času 
D) přívlastek shodný 
E) předmět 
F) přísudek jmenný se sponou 

 
4. Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda tučně 

vyznačený větný člen je přívlastkem neshodným (ANO), či nikoliv (NE) 

4.1 tlumí mírnou až středně silnou bolest  ANO – NE 
4.2 se užívá ke snížení horečky    ANO – NE 
4.3 jako jsou bolest hlavy     ANO – NE 
4.4 v posledních 3 měsících těhotenství   ANO – NE 
 
5. Ve které z následujících možností je mezi prvním a druhým slovem stejný 

významový vztah jako mezi dvojicí lékař – léčení 

A) král – kralování 
B) pekař – houska 
C) kadeřnice – hřeben 
D) krejčí – halenka 
 
Výchozí text k úlohám 6-10 

Je pravda, že nadávky a hrubá slova pochytí jedno dítě od druhého (děti se rádi 

vytáhnou něčím, co budí pozornost), ale zkušenost říká, že to velkou většinou nejdříve 

slyší od dospělích. Na straně dítěte tu pracuje též psichický mechanismus jako při 

vytváření jiných společenských náviků. Slova, která tu máme na mysli, jsou 

zvukomalebná a ten, kdo je vyslovuje, činí tak spravidla nahlas nebo se zvláštním 

přízvukem, navíc se většinou i nápadně chová. (Zdeněk Matějček, Co, kdy a jak ve 

výchově dětí) 

6. Najděte v textu pět slov, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište 

je správně. 

 

7. Rozhodněte, zda jsou tvrzení o výchozím textu pravdivá (ANO), či nikoliv 

(NE) 

7.1 Ve výchozím textu lze najít alespoň jednu vedlejší větu podmětnou a jednu 
vedlejší větu předmětnou. 
7.2 Ve výchozím textu jsou zastoupeny číslovky 
7.3 Ve výchozím textu se objevuje několikanásobný podmět. 
7.4 Ve výchozím textu se nevyskytují slova cizího původu. 
 
8. Vedlejší větu: která tu máme na mysli změňte na větný člen 

 

9. Vypište z výchozího textu jedno podstatné jméno rodu ženského, které se 

skloňuje podle vzoru kost a je v 6. pádě. Slovo napište ve tvaru, v němž je 

napsáno v textu. 



 

10. Které ze sloves z výchozího textu je opačného vidu, než vid slovesa slyší? 

Posuzovaný tvar je v textu zvýrazněn tučně 

A) pochytí 
B) pracuje 
C) vyslovuje 
D) činí 
 
11. Přiřaďte k jednotlivým slovům odpovídající tvrzení. Dvě možnosti zbydou a 

nebudou použity. 

11.1 nerozvážný 
11.2 klasy 
11.3 vodovodní 
11.4 prales 
 
 
A) Slovo nemá předponu a má dva 
kořeny. 
B) Slovo má dvě předpony a jeden 
kořen. 

C) Slovo nemá předponu a má jeden 
kořen. 
D) Slovo má dvě předpony a dva 
kořeny. 
E) Slovo má jednu předponu a jeden 
kořen. 
F) Slovo má jednu předponu a dva 
kořeny. 

 
12. Ve které z následujících vět není pravopisná chyba? 

A) Minulý týden jsme shlédli zajímavé divadelní představení. 
B) Připoměla mu, co jí slíbil. 
C) Poslali ji se vzkazem na radnici. 
D) Zmýnil se o penězích, co stále dluží. 
 
13. Vytvořte tvary sloves podle zadání: (Příklad: běhat – 1. osoba, číslo jednotné, 

způsob oznamovací, čas přítomný – běžím) 

13.1 kupovat – 1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací přítomný 
13.2 smilovat se - 2.  osoba, číslo množné, způsob rozkazovací 
13.3 malovat se - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod 
trpný 
 
14. Přiřaď k jednotlivým uměleckým prostředkům vhodný příklad z nabídky (A-

F). Dvě možnosti zbydou a nebudou použity. 

14.1 perly rosy 
14.2 zbortěné harfy tón 
14.3 slunce je veliký básník 
14.4 dělat do novin 
 
 
A) personifikace 
B) metonymie 
C) metafora 
D) přirovnání 
E) synekdocha 
F) oxymóron



 

      ŘEŠENÍ       

Učebnice  

- strana 67 cvičení 27 

 

- strana 69 cvičení 2a  

 

 

Hravá čeština: 

 



      Řešení – testu 

1. C 

2.1 NE 
2.2 NE 
2.3 NE 
2.4 ANO 
 
3.1 B 
3.2 D 
3.3 C 
3.4 F 
4.1 NE 
4.2 ANO 
4.3 ANO 
4.4 ANO 
 
5. A 

6. rády, dospělých, psychických, návyků, zpravidla 

7.1 ANO 
7.2 ANO 
7.3 NE 
7.4 NE 
 
8. Myšlená slova jsou zvukomalebná… 

9. (na) mysli 

10. A 

11.1 B 
11.2 C 
11.3 A 
11.4 E 
12. C 

13.1 kupovali bychom 
13.2 smilujte se 
13.3 je malován/malováno/malováno/maluje se 
14.1 C 
14.2 F 
14.3 A 
14.4 B 
 

      Pro dnešek máte splněno. Za dobře vykonanou práci si dejte něco dobrého na zub. 

Mějte se hezky a kdyby něco, pište. Buďte zdraví a myslím na vás!  

                                                                                          Renata Charvátová        


