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SLOVESA – test  
 

  1) U slovesných tvarů urči mluvnické kategorie: 
 

       a) hrál   ________________________________________________ 
 

       b) řekli bychom  ________________________________________________ 
 

       c) zpívejte  ________________________________________________ 
 

       d) byl bych žil  ________________________________________________ 
 

   2) Od slovesa číst si utvoř: 
 

       a) 2. os. jed. č. zp. ozn. č. min.  ____________________________________ 
 

       b) 1. os. mn. č. zp. rozk.   ____________________________________ 
 

       c) 1. os. mn. č. zp. podm. přít.  ____________________________________ 
 

       d) 2. os. mn. č. zp. podm. min.  ____________________________________ 
 

  3) Urči vid těchto sloves: 
 

       a) sedět  _____  b) sebrat  _____  c) mávat _____ 
 

       d) přepsat  _____  e) hrát si _____  f) říct  _____ 
 
  4) Utvoř vidové protějšky ke slovesům ze 3. cvičení: 
 

       a) ____________________     b) ____________________ c) ____________________ 
 

       d) ____________________     e) ____________________ f) ____________________ 
 

  5) Označ slovesa způsobová (modální): 
 

       moci – bývat – blýskat se – muset – přestat – stát se – chtít 
 

  6) Označ slovesa fázová: 
 

      přestat – smět – skončit – mít (povinnost) – být – stávat se – moci – začít  
 

  7) Označ slovesa sponová: 
  
      začínat – chtít – muset – být – stát se – moci – mít (povinnost) – přestávat  
 

  8) Označ jednoduchý určitý slovesný tvar: 
 

      přinést – měl přinést – přinesl jsem – byl by chtěl přinést 
 

  9) Označ složený určitý slovesný tvar: 
 

         chci se učit – budu se učit – učil jsem se – uč se 
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SLOVESA – odpovědi: 
 
  1) a) os. 3., č. jed., zp. ozn., č. min. 
      b) os. 1., č. mn., zp. podm. přít. 
      c) os. 2., č. mn., zp. rozk. 
      d) os. 1., č. jed., zp. podm. min. 
  2) a) sis četl 
      b) čtěme si! 
      c) bychom si četli 
      d) byste si byli četli 
  3) a) N     b) D  c) N 
      d) D     e) N  f) D 
  4) a) sednout  b) sbírat    c) zamávat/mávnout 
      d) psát  e) zahrát si/pohrát si/nahrát si  f) říkat 
  5) moci, muset, chtít 
  6) přestat, začít 
  7) být, stát se 
  8) přinesl jsem 
  9) chci se učit 
  
   
 
 
 


