
Český jazyk 7. ročník 6. období od 1. 6. - 12. 6. 2020 

Milí sedmáci, v tomto období se budeme věnovat pouze opakování a 

procvičování některého učiva, které byste měli umět na konci 7. ročníku. 

Vyhotovené úkoly opět zasílejte svým vyučujícím.   

 

1. Spoj podstatná jména s přídavnými jmény odvozenými od místních názvů tak, aby 

vzniklo ustálené slovní spojení: 

                 olomoucké                            šlehačka 

                 moravské                               valčík 

                 anglická                                   klobása 

                 vídeňský                                  víno 

                 maďarská                                slanina 

                 pařížská                                   tvarůžky 

                 karlovarské                             pivo 

                 uherský                                   oplatky 

                 plzeňské                                  salám 

 

2. Spoj rčení s jeho významem: 

zlatý hřeb                                               využít, nepromarnit příležitost 

mít kliku                                                 udělat něco pozdě 

chytit příležitost za pačesy                 mít štěstí  

pozdě bycha honit                               vrchol události 

 

3. Doplň skupiny N/NN, MĚ/MNĚ, I/Y: 

K nejzná______jším hudebním skladatelům patří Bedřich Smetana. Na stromě b___lo 

havra______í hnízdo. Učitel nám domlouval, ab___chom byl____ rozum_____jší. 

Dříve žil___ lidé ve skro_____jších podm____nkách a znal___ jen v___mě_____ý 

obchod. Hluk v sále neb__l zrovna nejpříje_____jší. Ve filmu v___stupoval___ také 

záporné postav____. Koup___m si halenku z nejje_____jší látky.z jižní Evrop____ se 

dováží ra_____é ovoce a zelenina. Ta______jší ob__vatelé jsou velmi přátelští. Mám 

rád ty nejtaje______jší příběhy.  Jsi starší, tedy uvědo_____lejší. Z pralesa jsme 

sl___šel___ oranguta____í pov__kování. 

 

4. Doplň I/Y: 

Boxerov___ rukavice, Jirkov___ sestry, Štorchov__ Lovci mamutů, šel k fotografov__, 

potkal Petrov__ přátele, vrať to spolužákov___, Dominikov___ záliby, divákov__ 

dojmy, chlapcov___ boty, Petrov___ rodiče se vrátil__, šel do Jiráskov___ ulice, 

závodníkov___ kajaky 

 

 

 



 

5. Urči, zda jsou věty napsány bez pravopisných chyb. Pokud ne, chyby oprav: 

A) Honza má ve škole nejraději Dějepis, Matematiku a Český jazy           ANO – NE 

B) V domě U dvou slunců se narodil Jan Neruda.                                         ANO – NE 

C) Policisté pracují především s německými ovčáky.                                   ANO – NE  

D) Většina států v Jižní Evropě má přístup ke Středozemnímu moři.        ANO – NE 

E) Můj bratr studuje v Ústí Nad Labem tamější univerzitu.                        ANO – NE 

F) Díky vhodným klimatickým podmínkám je Polabská nížina zemědělsky využívána.                                                                                                                                  

ANO – NE  

Správné řešení: 

A) ________________________________________ 

B) ________________________________________ 

C) ________________________________________ 

D) ________________________________________ 

E) ________________________________________ 

F) ________________________________________ 

 

6. U slovesa v zadané větě urči způsob a čas. Pak větu změň podle zadání. 

Bratr studuje na vysoké škole. _______________________________________ 

Oznamovací zp., čas budoucí …………………………………………………………………………….. 

Oznamovací zp., čas minulý ………………………………………………………………………………. 

Podmiňovací zp., přítomný………………………………………………………………………………… 

Rozkazovací zp…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Urči druhy zájmen a číslovek (nezapomeň, že číslovky jsou také určité a neurčité): 

 

ZÁJMENA 

nic  

někdo  

ty  

jaký  

jenž  

svůj  

ten  

ona  

s ním  

u každého  

k mému  

bez žádného  

všichni  
  

 

 



 

ČÍSLOVKY 

dvakrát   

patery  

šestý  

deset  

mnoho  

stý  

70. výročí  

dvoje  

sedmero  
   

8. Spoj, co k sobě patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

9. Z přídavných jmen utvoř příslovce a urči, jakou okolnost vyjadřuje – místo, čas, 

míra, způsob: 

 

PŘÍDAVNÉ JMÉNO PŘÍSLOVCE/ místo, čas, míra, způsob 

daleký  

částečný  

chybný  

zdravý  

časný  

dolní  

minulý  

levý  

večerní  

 

2.osoba, č.množné, 

způs.rozkazovací 

1.osoba, č.jednotné, 

způsob oznam., čas 

budoucí 

infinitiv 

budu ti vyprávět 

uzdravila by se 3.osoba, č.jednotné,  

způs.podmiň.přítomný 

rozehnat 

1.osoba, č.jednotné, 

způs.oznam., čas přítomný 

nepodceňujte se 

učím se 



 

 

 


