
8.A - NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY – VŠECHNA VYPRACOVANÁ CVIČENÍ  

NAPIŠ DO SEŠITU MLUVNICE!!! 

1. Opiš všechny věty a v každé podtrhni všechny neohebné slovní druhy. Pak nad 

každé takové slovo napiš číslicí, o který slovní druh se jedná. 

Kéž by dnes už přestalo pršet. Stále jsme běhali z údolí do údolí. Au, toto mě bolí. Ať 

už mi konečně zavolá! Karel přišel domů až pozdě večer. Jsem doma už několik hodin, 

ale Patrik tady nezvonil. Za oknem seděla šedivá kočka, která se vyhřívala na slunci. 

Dnes to určitě nepošlu, protože nemám čas. 

 

2. Z následující řady slov podtrhni všechna příslovce a nad zbývající slova napiš číslicí, 

o jaký slovní druh se jedná. Nezapomeň, že některá slova můžou být příslovcem i 

jiným slovním druhem – ta podtrhni taky! Pak ke každému příslovci napiš jeho druh 

(příslovce místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky): 

nahoře, převratný, na břehu, skromně, unavená, ráno, domů, tolik, vpravo, společně, 

kdo, stát, pěšky, včera, nic, dobře, jaký, loni, autem, tentokrát, hurá  

 

3. Doplň správně -ě/-ně: 

Soukrom- se učím francouzsky. Chovejte se rozum-. Jana zpívá příliš dojem-. Tvářil se 

tajem-. Toto cvičení vypracujte písem-. Babička jí střídm-. Při sledování komedie jsme 

se náram- bavili. Vědom- mi lhal. Zřejm- jste mi nerozum-li. Význam- se na mě 

podíval. Mluví se mnou upřím-. Nerozum- strčil ruku do dveří. Cítil jsem se dost 

nepříjem- a osam-le. Jem- dopadl do hromady spadaného listí. 

 

4. Z každého příslovce vytvoř 2. stupeň: 

krásně, daleko, brzy, jednoduše, málo, hlasitě 

 

5. Napiš ke každé předložkové vazbě, se kterým pádem se pojí – tzn. ve kterých 

pádech jsou použita podstatná jména: 

u tabule, před fontánou, bez něho, v pět, čekám na bratra, cesta přes louku, na zuby, 

ze skříně, pod židlí, na kliku, od začátku, v ní, v něm 

 

6. Spoj věty z levého sloupce s větami z pravého sloupce a přidej vhodnou spojku – 

v každém souvětí jinou! 

a/ Na pracovním stole nebyl jen počítač. A/ Málem upadl. 

b/ Novinářka si nachystala fotoaparát. B/ Začala vše kolem případu fotit. 

c/ Rychle si zapisoval poznámky na papír. C/ Předpověď počasí nebyla příznivá. 

d/ Únavou se mu zatočila hlava.  D/ Věděl o své zapomnětlivosti. 

e/ Vypravili jsme se na výlet.   E/ Válelo se tam plno knih i papírů. 

 

 



7. V následujících částicích řádil tiskařský šotek a písmena zpřeházel. Zapiš je  správně: 

a/NĚVIDOČI       b/HUBODÍK    c/HUBOŽEL       d/DIKUKUPO        e/ESPORUBEZ 

 

8. Zakroužkuj větu, ve které je dané stejné slovo částicí: 

1A Udělali to všichni stejně. 

1B Stejně to nikdy nevzdám! 

2A Strýček v lese nenašel ani muchomůrku. 

2B Jana ani Iva se nedokázaly s Martinou domluvit. 

3A Že to s ním vydržíš! 

3B Tvrdil, že to s ním nevydrží. 

4A Však ty budeš litovat. 

4B Záchranáři raněnému poskytli první pomoc, zachránit se ho však nepodařilo. 

5A Myslím, že jsem diktát napsal bez chyby. 

5B Ty mě myslím nikdy nezklameš.  

6A A to ti někdo uvěří? 

6B Na tréninku běháme a skáčeme. 

 

9. Vymysli co nejvíce citoslovcí k následujícím stavům: 

a/ radost 

b/ znechucení 

c/ vítězství 

d/ zklamání 

e/ odpor 

f/ bolest 

g/ hněv 

h/ únava 

 

NA DALŠÍ STRANĚ NAJDEŠ SOUHRNNÝ TEST NA NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY – ZAPIŠ 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Neohebné slovní druhy – vyber z možností 

vždy jednu správnou odpověď 

1. Slova neohebná NEJSOU v řádku: 

a/ včera, ještě, ke, pod 

b/ pro, dokonce, ale, možná 

c/ vždyť, nahoru, vedle, ano 

d/ jeho, tří, cvičit, náš 

2. Kde jsou POUZE příslovce času? 

a/ dobře, nepatrně, chybně, vesele 

b/ proto, náhodou, schválně, proč 

c/ někdy, dnes, teď, brzy 

d/ tady, loni, velmi, smíchy 

3. Kde jsou POUZE příslovce podobného 

významu? 

a/ teď, nyní, hned, okamžitě 

b/ brzy, pozdě, dříve, letos 

c/ daleko, blízko, vzdáleně, nedaleko 

d/ pěkně, hezky, složitě, příjemně 

4. Příslovce navždy vzniklo: 

a/ z přídavného jména 

b/ ustrnutím pádu podstatného jména 

c/ spojením předložky a příslovce  

d/ spojením předložky a spojky 

5. Ve větě Stál mezi židlemi je podtržené 

slovo: 

a/ předložka 

b/ podstatné jméno 

c/ příslovce 

d/ spojka 

6. Pouze příslovečné spřežky NEJSOU 

v řádku: 

a/ zticha, zhruba, občas 

b/ zhruba, dolů, česky 

c/ zkrátka, nahlas, kupříkladu 

d/ obden, kupříkladu, zvesela 

7. Kde NENÍ správný tvar pro 2. stupeň? 

a/ daleko: dále 

b/ snadno: snadněji 

c/ zle: špatně 

d/ dobře: lépe 

8. Ve které z vět JE pravopisná chyba? 

a/ Buď už konečně zticha! 

b/ Nahoře na půdě bylo příjemně 

teplo. 

c/ Zpěváci si musejí dávat pozor 

nahlas. 

d/ Shora bylo vidět daleko do údolí. 

9. Vyberte SPRÁVNÉ tvrzení: 

a/ Předložka kvůli se pojí se 2. p. 

b/ Předložka se pojí se jménem. 

c/ Předložka s se pojí pouze s 2. p. 

d/ Předložka na se pojí se 6., 4. a 2. p. 

10.  Předložka kromě se pojí pouze s: 

a/ 4. pádem 

b/ 3. pádem 

c/ 2. pádem 

d/ 7. pádem 

11.  Slovo kolem je předložkou ve větě: 

a/ Sjel kolem z vozovky. 

b/ Všichni stáli kolem Miloše. 

c/ Až půjdete kolem, zastavte se. 

d/ Všude kolem byl jenom sníh. 

12.  Vyber SPRÁVNÉ tvrzení: 

a/ Předložka s se nepojí se 7. pádem. 

b/ Předložka s se pojí se 7. i 2. pádem. 

c/ Předložka z se pojí se 7. i 2. pádem. 

d/ Předložka z se pojí jen se 7. pádem. 

13.  Ve kterém řádku JE pravopisná chyba? 

a/ Půjčila si z knihovny další knihu. 

b/ Můžu jít s tebou? 

c/ Z výletu se vrátili v sobotu. 

d/ Mám s toho špatný pocit. 

14.  Spojky spojují (vyber tak, aby 

v odpovědi byly obsaženy VŠECHNY 

možnosti): 

a/ slova, slovní spojení 

b/ slovní spojení, věty 

c/ věty, slovní spojení 

d/ slova, slovní spojení, věty 

15.  Částice NENÍ ve větě: 

a/ To je ale nepořádek! 

b/ Že tomu nevěříš? 

c/ Právě odešel z domova. 

d/ Ať už tě tu nevidím! 

16.  Ve které větě NENÍ citoslovce? 

a/ Hepčí, hepčí, ozývalo se z pokoje. 

b/ Najednou uslyšel cvak, cvak. 

c/ Proboha, co se přihodilo? 

d/ Pes najednou začal štěkat - haf! 


