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Pracovní list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Slovesa a slovesné tvary  (opakování) 

 

 
1. Co jsou to slovesa? 

 

 

 

 

 

2. Kolikerou osobu určujeme u sloves? 

 

 

3. Jaký způsob můžeme určit u sloves? 

 

 

 

4. Napiš alespoň 3 slovesa zvratná. 

 

 

 

5. Utvoř infinitiv od následujících sloves: 

přijme      zesílí 

koupou se     vyčistíš 

zmrzne     češu se 

běžím      uběhne 

 

 

6. V následujících větách podtrhni podmět a přísudek: 

 Naši odcestovali na dovolenou. 

 Zítra večer půjdu do kina. 

 Všichni se dostaví na nádraží. 

 Můj tatínek je předsedou klubu. 

 Čtyři z nás mají stejný počet bodů. 

 Můj bratr se stane dobrovolným hasičem. 

 

 

7. Ve které větě je chyba? Označ. 

 Maminka slaví 33. narozeniny. 

 Kluci a děvčata hráli vybíjenou. 

 Hodiny odbili poledne. 

 Děti se honily po hřišti. 

 

 



 

8. Urči, ve které větě je sloveso ve 2.os., č. jednotného způsobu podmiňovacího 

přítomného. 

 Měli byste si pospíšit. 

 Nešel bys večer do kina? 

 Zůstaneš dnes na večeři? 

 Chtěli bychom jít s vámi. 

 

9. Ve větě „Oči slzí.“ napíšeme měkké í, protože se jedná o: 

 shodu podmětu a přísudku 

 přítomný čas 

 ženský rod 

 

10. Ve které větě najdeš rozkazovací způsob slovesný? 

 Dojdi pro vodu. 

 Vezmeš si ještě kousek? 

 O prázdninách pojede na hory. 

 Rozmyslel sis to? 

 

11. Vytvoř všechny tvary podmiňovacího způsobu přítomného u slovesa „učit se“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. U způsobu podmiňovacího určujeme: 

 čas přítomný a minulý 

 čas přítomný, minulý a budoucí 

 čas neurčujeme 

 

13. Urči osobu, číslo, způsob a čas u následujících slovesných tvarů: 

usnula jsem 

byli bychom se připravili 

sloužíte 

budeš se koupat 



 

14. Doplň i/y u slovesných tvarů: 

Dívky se zúčastnil___ soutěže.  

Ty knihy jsme už přečetl___. 

Zmizel___ daleko před námi. 

Výři a sovy byl__ slyšet kolem půlnoci. 

Děti si hrál___ na novém hřišti ještě po západu slunce. 

Zmizel___ mi peníze z peněženky. 

Koně se pásl__ na louce za domem. 

Rodiče se o nás stále bál__. 

 

 

15. Použij následující slovesné tvary ve větách. (tvar slovesa musí zůstat zachován) 

odbily, odbyli, nabyly, sbili, zbyly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řešení: 

1. Slovesa jsou slova ohebná, která označují děj nebo činnost, změnu stavu. 

2. trojí – první, druhou, třetí 

3. způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací 

4. koupat se, půjčit si, omluvit se 

5. přijmout, zesílit, koupat se, vyčistit, zmrznout, česat se, běžet, uběhnout 

6. naši odcestovali, (já) půjdu, všichni se dostaví, tatínek je předsedou, čtyři mají, 

bratr se stane hasičem 

7. Hodiny odbili poledne. (správně odbily) 

8. Nešel bys večer do kina? 

9. o přítomný čas 

10. Dojdi pro vodu. 

11. učil bych se, učil by ses, učil/-a/ -o by se, učili bychom se, učili byste se, učili/-y/-a 

by se 

12. čas neurčujeme 

13. usnula jsem – 1.os., č.j., zp. oznamovací, čas minulý 

byli bychom se připravili – 1.os., č. mn., zp. podmiňovací minulý 

sloužíte – 2.os., č. mn., zp. oznamovací, čas přítomný 

budeš se koupat – 2.os., č.jedn., zp. oznamovací, čas budoucí 

odpovězte – 2.os., č. mn., zp. rozkazovací 

14. dívky se zúčastnily, knihy jsme přečetli, (oni) zmizeli, výři a sovy byli slyšet, děti 

si hrály, peníze zmizely, koně se pásli, rodiče se báli 

15. odbily – Hodiny odbily půlnoc. 

odbyli – Spolužáci odbyli domácí úkol. 

nabyly – Dívky nabyly nových zkušeností. 

sbili – Tatínek a dědeček sbili budku pro sýkorky. 

zbyly – Babičce zbyly dva bílky. 


