
Příloha č. 4                Distanční výuka 15. – 19. 6. 2020       Jméno: ____________________ 

 

A 

1. Doplň správné koncovky v příčestí minulém. Doplň správné koncovky 
podstatných jmen. 

Moje tet___ měl___ na zahrádce vždycky plno práce. Sotva odkvetl___ zlatice, 

musel___ sekat trávník___. Pak upravoval___ záhonk___, na kterých se později 

červenal___ jahod___. Také odpleveloval___ malin___. Bratř___ Pospíšilové je 

od tet kupoval___. Nejvděčnější byl___ dýně, vždycky vyrostl___. 

z 15 b.  

2. Doplň. 
Je-li podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, píšeme v příčestí 

minulém koncovku  . 

Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v příčestí minulém 

koncovku . 

3. Napiš věty v množném čísle. 

Postřik proti plevelům nezabral. 

________________________________________________________________ 

Květina v truhlíku voněla. 

________________________________________________________________ 

 

4. Nehodící se škrtni.  
 kvákali troubili táli 

 kvákaly troubily tály 

 kvákala troubila  tála 

 

5. Doplň vhodný podmět v množném čísle. 

_____________ houkaly. _______________ odlétaly do teplých krajin. 

ze 2 b.  

Z maximálního počtu 26 bodů:   Výsledná známka: 

 

ze 2 b.  

ze 2 b.  

z 5 b.  

Kontrolní práce 



Příloha č. 4                 Distanční výuka 15. – 19. 6. 2020       Jméno: ____________________ 

 

B 

1. Doplň správné koncovky v příčestí minulém. Doplň správně koncovky 
podstatných jmen. 

Moje tet___ pěstoval___ zeleninu. Na záhonech jim rostl___ hlavně okurk___. 

Také patison___ měl___ v zahrádce své místo. Když byl___ tet___ nemocné, 

přehlušil___ plevele užitečné rostlin___. Tet___ pozval___ zahradník___, kteří 

plevel odstranil___. Tetám pomohl__. 

z 15 b.  

2. Doplň. 
Je-li podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme v příčestí 

minulém koncovku  . 

Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v příčestí minulém 

koncovku  . 

ze 2 b.  

3. Napiš věty v množném čísle. 
Malina se červenala. 

________________________________________________________________ 

Záhon byl plný motýlů. 

________________________________________________________________ 

ze 2 b.  

4. Nehodící se škrtni.  
 zobali ničili  se pásli 

 zobaly ničily se pásly 

 zobala ničila se pásla 

z 5 b.  

5. Doplň vhodný podmět v množném čísle. 

_____________ strašili děti. _______________ vařily chutný oběd. 

ze 2 b.  

Z maximálního počtu 26 bodů:   Výsledná známka: 

Kontrolní práce 


