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1. Napiš souvětí podle zadaných grafů.
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ale
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neboť
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přívlastková

4. VV

1. VH
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2. Co patří dohromady? Dvojice vybarvi stejnou barvou.
p. slučovací

p. stupňovací

p. stupňovací

p. vylučovací

p. příčinný

p.důsledkový
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totiž

hned - hned
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3. Dokonči souvětí, urči druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními.
Za devatero horami a devatero řekami bylo malé království, které …………………...
………………………….. Panoval tam starý král a ……………………………………………
Když ……………………………………….., nevěděl, komu by měl přenechat vládu. Pozval
si tedy všechny bojovníky, aby …………………………………………. Ten nejlepší měl
převzít královskou korunu, dokonce ……………………………………………..
Sešlo se několik dobrovolníků, protože ………………………………………………..
Král jim řekl, že ………………………………………… Nastal souboj, neboť ………………
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…………………………….. Když ………………………………….., zbyl jen jeden vítěz,
který ………………………………………. Nejdůležitější bylo, že …………………………..
…………………………… Král byl šťasten a …………………………………………………
Nový vůdce se ujal vlády se ctí, ………………………………………………………………...

4. Jazykový rozbor.
V hotelu na břehu jezera se ubytovala jedna rodina, která by tu chtěla zůstat celý
týden, aby tak příjemně strávila dovolenou.

Urči: a) počet vět, VH, VV,
b) druhy VV,
c) slovní druhy,
d) v 1. větě všechny větné členy,
e) vypiš základní skladební dvojice ze všech vět,
f) mluvnické kategorie u slov:
ubytovala se
dovolenou
g) sloveso zůstat nahraď synonymem.
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