
Samostudium pro žáky 8. ročníku (týden od 6. 4. do 10. 4. 2020) 

Milí studenti,  
doufám, že se vám všem daří dobře Bohužel, dostávám vypracovaná zadání jen od třetiny z 
vás, tak se polepšete  

Dnes si v češtině zopakujeme větné členy a vedlejší věty. 

V literatuře bychom si zkusili udělat (podle mě celkem zajímavý) kvíz. 

 

-ČESKÝ JAZYK- 

 

1. Urči větný člen. 

Pán prstenů je Tolkienův román. 

a) přívlastek 

b) přísudek 

c) podstatné jméno 

 

Hlavní hrdina je hobit. 

a) podmět 

b) přísudek 

c) doplněk 

 

Jmenuje se Frodo. 

a) přísudek 

b) předmět 

c) podmět 

 

V příběhu vystupují nadpřirozené bytosti. 

a) příslovečné určení 

b) předmět 

c) podmět 



 

Bylo třeba zničit prsten. 

a) předmět  

b) přísudek 

c) podmět 

 

Všichni společně putovali do Středozemě. 

a) přívlastek 

b) příslovečné určení 

c) doplněk 

 

Společně s Frodem se na cestu vydal i čaroděj Gandalf. 

a) podmět 

b) přívlastek neshodný 

c) předmět 

 

Pro Gandalfa jsou typické dlouhé bílé vousy. 

a) přívlastek volný 

b) přívlastek několikanásobný 

c) přívlastek postupně rozvíjející 

 

Cesta je nakonec úspěšná. 

a) přísudek jmenný se sponou 

b) přísudek slovesný 

c) přísudek vyjádřený citoslovcem 

 

Pána prstenů řadíme do fantasy literatury. 

a) přívlastek  

b) podmět 

c) předmět 



2. Urči druh vedlejších vět. Věty přepiš do sešitu, vedlejší věty podtrhni a nad ně napiš druh. 

Vždycky mě rozesměje, když táta vypráví vtipy. 

a) doplňková 

b) podmětná 

c) časová 

d) přísudková 

 

V první chvíli jsem vůbec nevěřil, že to zvládnu. 

a) předmětná 

b) časová  

c) přívlastková 

d) podmětná 

 

Paní učitelka dala pokyn, abychom začali psát. 

a) podmětná 

b) časová 

c) způsobová 

d) přívlastková 

 

Slyšel jsem mouchu, jak mi poletuje okolo hlavy. 

a) účelová 

b) způsobová 

c) doplňková  

d) příčinná 

 

Vždycky když vstanu, mám hrozný hlad. 

a) způsobová 

b) předmětná 

c) doplňková 

d) časová 



 

Šli jsme na koupaliště, protože venku bylo fakt hrozné vedro. 

a) přípustková 

b) příčinná 

c) místní 

d) časová 

 

Nebudu nic říkat, abychom se zase zbytečně nehádali. 

a) podmínková 

b) účelová 

c) podmětná 

d) přísudková 

 

Nikam nepojedeme, jestli bude pořád pršet. 

a) podmínková 

b) časová 

c) místní 

d) předmětná 

 

Jeli jsme, kudy řekla navigace, a skončili jsme uprostřed pole. 

a) doplňková 

b) účelová 

c) místní 

d) časová 

 

Nejsem ten, kdo nejí maso. 

a) doplňková 

b) přísudková 

c) předmětná 

d) způsobová 



-LITERATURA- 

 

Vzpomínáte na Němcovou, Máchu, Borovského a Erbena? 

Pojďme si je připomenout prostřednictvím malého kvízu. Pokud nebudete vědět správnou odpověď, 
zeptejte se směle strýčka Googla 

1. Na území jakého státu se nachází Tyrolsko, kam byl K. H. Borovský roku 1851 převezen do 
vyhnanství? 

a) Španělsko 

b) Itálie 

c) Maďarsko 

 

2. Kdo byl autorem šifrovaného intimního deníku z roku 1835, který koncem 19. století 
dešifroval Jakub Arbes? 

a) Karel Jaromír Erben 

b) Božena Němcová 

c) Karel Hynek Mácha 

 

3. Kterému zesnulému údajně Božena Němcová položila „trnovou korunu“ na čelo? 

a) Karlu J. Erbenovi 

b) Karlu H. Máchovi 

c) Karlu H. Borovskému 

 

4. Dne 8. 11. 1836 se měl Karel Hynek Mácha ženit. Co se místo svatby v tento den událo? 

a) Máchovi zemřel otec 

b) Máchova snoubenka Lori porodila syna 

c) Máchův pohřeb 

 

5. Která báseň byla přidána do básnické sbírky K. J. Erbena až dodatečně? 

a) Polednice 

b) Lilie 

c) Vodník 



 

6. Jaké bylo dívčí jméno Boženy Němcové? 

a) Barbora Panklová 

b) Betyna Mečířová 

c) Eleonora Šomková 

 

7. Kolik let strávil K. H. Borovský v exilu (Brixen, Tyrolsko)? 

a) 5 let 

b) 7 let 

c) 3 roky 

 

8. Který spisovatel byl natolik žárlivý, že často podnikal „výlety“ z Litoměřic do Prahy za účelem 
kontroly své snoubenky? 

a) Karel Jaromír Erben 

b) Karel Hynek Mácha 

c) Karel Havlíček Borovský 

 

9. V únoru letošního roku uběhlo 200 let od narození významné české osobnosti. Které? 

a) Karel Jaromír Erben 

b) Karel Havlíček Borovský 

c) Božena Němcová 

 

 

 


