
Samostudium pro žáky 8. ročníku (týden od 30. 3. do 3. 4. 2020) 

-ČESKÝ JAZYK- 

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

Pocházím z Hradce Králové. 

a) PU způsobu  

b) PU místa 

c) PU příčiny 

 

Zatvářil se velmi smutně. 

a) PU času 

b) PU míry 

c) PU způsobu 

 

Vidíte ten nepořádek ve vedlejším pokoji? 

a) PU místa 

b) PU způsobu 

c) PU míry 

 

Pro slzy si neviděla na špičky. 

a) PU způsobu 

b) PU míry 

c) PU příčiny 

 

Navzdory fyzickým problémům závod dokončil. 

a) PU přípustky 

b) PU příčiny 

c) PU účelu 



Běž se do koupelny umýt. 

a) PU místa 

b) PU příčiny 

c) PU účelu 

 

Počet klokanů se snižuje kvůli pálení lesů. 

a) PU příčiny 

b) PU účelu 

c) PU přípustky 

 

2. Přepiš věty do sešitu, vyhledej doplněk a označ jej. 

Anna byla na svatbě za svědka. 

Rád chodil do lesa. 

Pomáhala jí trhat třešně. 

Přišel a byl udiven. 

Viděla ji plakat za rohem. 

Maminka vešla zářící radostí. 

Rodiče se cítili unaveni. 

Běhali po louce bosi. 

Jana vždy doběhla třetí. 

David to udělal sám. 

 

3. Přepiš věty do sešitu, najdi doplněk a správnou variantu ve větě označ.(nepřepisuj varianty) 

Petra si určili za mluvčího. 

a) Petra 

b) určili 

c) mluvčího 



 

Dárky mu ona nosí pěkné. 

a) dárky 

b) mu 

c) pěkné 

 

Slyšel foukat vítr. 

a) slyšel 

b) foukat 

c) vítr 

 

Slyšel štěkat psa. 

a) slyšel 

b) štěkat 

c) psa 

 

Syn se vrátil nemocný. 

a) syn 

b) vrátil  

c) nemocný 

 

Lukáš usnul vyčerpaný. 

a) Lukáš 

b) usnul 

c) vyčerpaný 

 

Zvolili si ho za prezidenta. 



a) zvolili 

b) ho 

c) prezidenta 

4. Přepiš do sešitu a urči větný člen u označených slov. Neopisuj varianty. 

Harryho od strýčka odvedl Hagrid. 

a) předmět 

b) podmět 

c) příslovečné určení 

 

Bylo potřeba nakoupit kouzelnické vybavení. 

a) přívlastek shodný 

b) přívlastek neshodný 

c)přísudek 

 

Takové zboží mají v Příčné ulici. 

a) předmět 

b) přívlastek neshodný 

c) příslovečné určení 

 

Kouzlit se Harry učil v Bradavicích. 

a) přísudek 

b) předmět 

c) podmět 

 

Harry Potter je člen Nebelvíru. 

a) předmět 

b) doplněk 

c) přísudek 



 

Harry žil po smrti rodičů s mudlovským strýcem. 

a) podmět 

b) předmět 

c) příslovečné určení 

 

Harry žil po smrti rodičů s mudlovským strýcem. 

a) předmět 

b) přívlastek neshodný 

c) část přísudku 

 

Řev mandragory je skutečně nebezpečný. 

a) přívlastek neshodný 

b) přívlastek shodný 

c) předmět 

 

Harry skvěle hraje famfrpál. 

a) přívlastek shodný 

b) neurčuje se 

c) příslovečné určení 

 

- LITERATURA- 

Připomeňte si dílo K. H. Borovského a na str. 87 Čítanky zodpovězte prvních pět otázek. 


