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Slovesa – CVIČENÍ 
 

Slovesné tvary 
 

33. Určete mluvnické kategorie u následujících sloves. 
 

 osoba číslo způsob čas rod vid třída vzor 

byl jsem pochválen         
pracujeme         
byl by zavolal         
budete číst         
běhat         
nemluv         
jeli bychom         
zazpívá         
vyučuje se         
zpívávají         
 
 
34. Vyhledejte v textu všechna slovesa a určete slovesné kategorie. 
 
Prší a prší. Kdybych tak mohl jít ven, pomyslel si Prokop dívaje se z okna. Ani Evžen se dnes 

nestavil. Kdybych byl býval nejedl tu zmrzlinu, nemusel bych teď ležet v posteli. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Slovesný rod 
 

35. Převeďte následující cvičení do trpného rodu. 
 

Nemocného převezli do nemocnice. Karel IV. založil Nové Město pražské. Párky jíme 
s hořčicí. Vyzvali nás k účasti na charitativní akci. Zboží dopravujeme buď vlaky nebo na 
lodích. V televizi vysílají koncerty. Písek stále zanáší koryto řeky. Dům postavili během 
několika měsíců. Dceru pozvali na návštěvu naši přátelé. V obchodech prodávají pěkně zboží. 
Po několikaleté usilovné práci jsme dosáhli úspěchu. Opravnu obuvi přemístili do vedlejší 
ulice. Snad mě přijmou na vysokou školu. Dveře domu večer uzavřeli. Přívalová voda strhla 
hráze rybníka a z polí odplavila ornici. Nový typ kola budou vyrábět příští rok. Přinutili ho vrátit. 
Knihy poškodila povodeň. 
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36. Užijte vhodně pasivum (=trpný rod) opisné nebo zvratné. 

Na poradě (hovořit) ............................ o platových otázkách. Naše škola (dostavět – minulý 

čas) ........................... už loni. Lístky (prodávat) ........................ od začátku měsíce. Dnes 

(pořádat) ......................... setkání rodičů s učiteli. Na okraji města (stavět) ........................ nový 

hypermarket. Rekord v hodu diskem (překonat) ............................ před měsícem. Na zájezd 

(vybrat) ............................ nejlepší žáci. Výstava betlémů (otevřít) ........................ na konci 

listopadu. Peníze vám (vyplatit – bud. čas.) ................................ za týden. Ty to dveře (zavírat) 

.............................. samy. Když jsem se vrátil, dveře už (zavřít – min. čas.) .............................. 

Dnes (hrát) .............................. v Národním divadle Strakonický dudák. 

 

37. Rozlište, kde vyjadřuje zvratná podoba slovesa rod činný a kde rod trpný. Nad 
jednotlivá slovesa nadepište Č /rod činný/ a T /rod trpný/. 

 

Smál se na celé kolo. Jak se vám to líbí? Vlak se pravidelně zpožďuje. Tento lék se užívá jen 

při obtížích. Student byl přijat na vysokou školu. Návrh byl schválen ředitelem školy. Optejte se 

svého učitele. Lístky se prodávají až od příštího týdne. Hypermarket bude otevřen až v září. 

Chodec byl na přechodu zraněn nepozorným řidičem. Petr napsal úkol, Práce byly 

oznámkovány učitelem. Nevysmívejte se mi. 

 

38. Který tvar podmiňovacího způsobu je přítomný a který minulý. Tvar kondicionálu 
přítomného podtrhněte červeně a tvar kondicionálu minulého modře. 

 

Rád bych se ho na to zeptal. Byl bys býval vyslán na festival. to by bylo oznámeno na 

vývěsce. Kdybych měl víc času, učil bych se. Co bych dělal, kdyby mě požádal o pomoc? Co 

by si přál? Byli by ráno přijeli. 

 

39. Vytvořte rozkaz (2. osoba, číslo jednotné) od následujících infinitivů. 
 
nepít ....................... zapomenout .................... přijmout ....................... 

pracovat ....................... nemluvit .................... zakázat ....................... 
 

 
 
 


