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Anotace:
Žáci vybírají odpovědi (a,b,c) a upevňují si teoretické i praktické znalosti o slovesech. Pracovní list
vhodný na začátku hodiny (10minut). Žáci pracovní list zvládli v krátkém časovém limitu i bez větších
obtíží.

Slovesa – opakování :
1)Jaké slovesné kategorie určujeme u sloves:
a) osobu, číslo, rod
b) osobu, číslo, čas
c) osobu, číslo, vzor

2)Slovesa ….
a) skloňujeme
b) časujeme
c) skloňujeme i časujeme

3)Jak se nazývá neurčitý tvar slovesa:
a) infiniv
b) informativ
c) infinitiv

4)Zvratná slovesa patří ….
a) ke složeným slovesným tvarům
b) k jednoduchým slovesným tvarům
c) ke složitým slovesným tvarům

5)Složený slovesný tvar tvoří:
a) pomocné sloveso být a infinitiv
b) sloveso a zvratné zájmeno si
c) dvě libovolná slovesa

6)Zvratné sloveso tvoří:
a) sloveso a neurčitý tvar slovesa
b) sloveso se zvratným zájmenem se, si
c) sloveso se zájmenem

jméno :

7)Najdi jednoduchý slovesný tvar:
a) kreslil jsem
b) kreslit
c) kreslí

8)Najdi neurčitý tvar slovesa:
a) běží
b) běžet
c) běhá si

9)Urči u slovesa zpíváme slovesné kategorie:
a) 2.os., č.j., čas minulý
b) 3.os., č.mn., čas přítomný
c) 1.os., č.mn., čas přítomný

10)Jakému tvaru slovesa odpovídá zadaná slovesná kategorie : 2.os.,č.j.,čas
minulý:
a) skákali jsme
b) skáče
c)skákal jsi

11)Najdi zvratné sloveso ve slovním spojení:
a) stále se směje
b) šel se mnou
c) běžel se sestrou

12) Urči u slovesa plavat slovesné kategorie:
a) 1.os., č.j., čas přítomný
b) 3.os., č.j., čas budoucí
c) nelze určit

Správné řešení:
Slovesa – opakování :
1)Jaké slovesné kategorie určujeme u sloves:
b) osobu, číslo, čas

2)Slovesa ….
b) časujeme

3)Jak se nazývá neurčitý tvar slovesa:
c) infinitiv

4)Zvratná slovesa patří ….
b) k jednoduchým slovesným tvarům

5)Složený slovesný tvar tvoří:
a) pomocné sloveso být a i nfinitiv

6)Zvratné sloveso tvoří:
b) sloveso se zvratným zájmenem se, si

7)Najdi jednoduchý slovesný tvar:
c) kreslí

8)Najdi neurčitý tvar slovesa:
b) běžet

9)Urči u slovesa zpíváme slovesné kategorie:
c) 1.os., č.mn., čas přítomný

10)Jakému tvaru slovesa odpovídá zadaná slovesná kategorie : 2.os.,č.j.,čas
minulý:
c)skákal jsi

11)Najdi zvratné sloveso ve slovním spojení:
a) stále se směje

12) Urči u slovesa plavat slovesné kategorie:
c) nelze určit

