
Samostudium pro žáky 8. ročníku (týden od 23. do 27. 3.2020) 

-ČESKÝ JAZYK- 

 

1. Najdi ve větě podmět a podtrhni jej. 

Slon je největší žijící suchozemský savec. 

Malí koníci stáli uprostřed ohrady. 

On často chodí bos. 

Na jaře začínají rozkvétat tulipány. 

Žirafa žije především v suchých savanách. 

Každý den projíždí okolo pekařský vůz. 

Starší žena nastoupila do autobusu. 

Desátý přišel po chvíli na řadu. 

Kamila a Klára jsou sestry. 

Na karnevale se bavili děti i dospělí. 

 

2. Najdi podmět a urči, zda je vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný nebo neurčitý. 

Venku se bouří. 

Říkali mi Myšáku. 

Zelená líska se tiše chvěla 

Všichni mě napjatě poslouchali. 

Práci jsme odvedli na jedničku. 

Prorokovali to už dávno. 

Na jihu Moravy se hodně rozpršelo. 

Pokazilo se to. 

Se školou jsme byli v Ratibořicích. 

Ve školách je dost peněz utraceno v automatech. 

 



3. Vyhledej ve větě podmět a přísudek. Označ správnou odpověď. 

Po mnoha náročných hodinách jsme s děvčaty konečně přišli. 

a) děvčata přišla 

b) jsme přišli 

 

Z letadla byla vidět rozsvícená města. 

a) města byla vidět 

b) letadla byla 

 

Měli by si koupit průkazku do knihovny. 

a) by si měli koupit 

b) by si měli 

 

Děti i dospělí křičeli radostí. 

a) dospělí křičeli 

b) děti i dospělí křičeli 

 

Z prezidentova vánočního projevu jsou politici zklamaní. 

a) politici jsou zklamaní 

b) prezident je zklamaný 

 

Školy jsou často znechuceny přístupem ministerstva školství. 

a) jsou 

b)školy jsou znechuceny 

 

Konečně jsme na to přišli. 

a) jsme přišli 

b) jsme na to přišli 



4. Najdi ve větě přívlastek, podtrhni jej a rozhodni, zda se jedná o přívlastek několikanásobný 
(označ písmenem „N“) nebo o přívlastek postupně rozvíjející (označ písmeny „PR“). 

Žluté a oranžové tulipány. 

Sladké červené víno. 

Křupavý tmavý chléb. 

Kovová patrová postel. 

Katčin a Honzův pokoj. 

Nová zimní zahrada. 

Růžový dopisní papír. 

Krásná, spanilá princezna. 

Stříbrný prstýnek s kamínkem. 

Výborná jahodová zmrzlina. 

 

5. U tučně označených přívlastků rozhodni, zda se jedná o přívlastek shodný (označ písmeny „PS“) 
nebo o přívlastek neshodný (označ písmeny „PN“). 

Mám toho plnou hlavu.  

Nech těch hloupých poznámek. 

 Na stole je váza z porcelánu. 

Sesypal se jako domeček z karet. 

Přinesl mi tašku jídla. 

Obleč si tu novou bundu. 

Dopil sklenici vody. 

Ukázal mi přehled odstínů. 

Pršelo celý den. 

Vyprávěj mi pohádku o princezně. 

Půjčil mi teplé oblečení. 

Ta vázaná kniha je vážně zajímavá. 

 



6. Najdi ve větě předmět (popř. i více předmětů) a označ jej. 

Děti si koupily zmrzlinu. 

Kuchaři uvařili výbornou večeři. 

Přemýšlela o nabídce nové práce. 

Jana pozvala obě. 

Všechno později vysvětlila. 

Problém se Milana netýká. 

Marek je zvyklý trénovat často. 

Bez něho tam nechoď. 

Pomohl zraněnému ze hřiště. 

Poslala jsem mu dopis. 

 

7. Najdi předmět a urči jeho pád. Označ správnou odpověď. 

Dnes jsme pili čaj o páté. 

a) páté, 4. pád 

b) čaj, 6. pád 

c) čaj, 4. pád 

 

Bez peněz do hospody nelez! 

a) peněz, 2. pád 

b) hospody, 2. pád 

c) hospody, 4. pád 

 

Zúčastnil jsem se společně s dvaceti tisíci lidmi. 

a) já, 1. pád 

b) lidmi, 7. pád 

c) lidmi, 2. pád 

 



On ti ale neřekl to nejdůležitější! 

a) on, 1. pád 

b) to, 1. pád 

c) to, 4. pád 

 

Na mláďata gepardů číhají různá nebezpečí. 

a) mláďata, 1. pád 

b) nebezpečí, 1. pád 

c) gepardů, 4. pád 

 

Chytrému napověz. 

a) ty, 1. pád 

b) chytrému, 6. pád 

c) chytrému, 3. pád 

 

Našli jsme správnou cestu. 

a) cestu, 2. pád 

b) správnou, 4. pád 

c) cestu, 4. pád 

 

Dost se o tobě mezi lidmi hovoří. 

a) tobě, 6. pád 

b) lidmi, 6. pád 

c) lidmi, 4. pád 

 

Od malička se bojím pavouků. 

a) malička, 2. pád 

b) malička, 4. pád 

c) pavouků, 2. pád 



8. Najdi a označ příslovečná určení.  

Obdržel dopis poslaný z Tater. 

Venku bylo pravé zimní počasí. 

Vloni si zlomil obě ruce. 

Můj dědeček je velmi laskavý. 

S přáteli se setkává denně. 

Maminka uvařila málo rýže. 

Had se vyhříval na teplém kameni. 

Chlapci jednali bez rozmyslu. 

Vrátil se zcela vyčerpaný. 

Nákladní auto prudce zabočilo. 

Petr chodí běhat každý den. 

Na obloze byla vidět duha. 

 

9. U tučně označených příslovečných určení napiš, o jaký druh PU se jedná. 

Topoly v aleji vyrostly hrozně rychle. 

Jakub ve škole hovoří až moc. 

Vůbec spolu nekomunikujeme. 

Měl bys tam jít už pro dobro věci. 

Nebudeš-li se učit, nedostaneš se na střední školu. 

Úvodem našeho sezení bych chtěl říci několik slov. 

Ten závod by dokončil i bez vašich rad. 

Zkus svoji práci nedělat tak nekvalitně. 

Po půl hodině konečně přijel. 

Knížku dočetl navzdory znechucení vzniklé během četby. 

 

 


