
Čj IX. A, IX. B  20.3. 

1. Procvičuj si druhy přísuku, pak si zkontroluj výsledky: 

PS str. 39/ cv. 4 - podtrhnout Př, určit jeho druh  (Přs x Přjs) a vytvořit opačný Př 

PS str. 39/ cv. 5 - doplnit i/y 

PS str. 39/ cv. 6 - vybrat správné řešení 

PS str. 41/ cv. 16 - podtrhnout Př, určit druh 

2. Řešení  

3. Alf - Druhy přísudků.  Výsledky si budu zapisovat, tak se snaž. Testy budu časově omezovat, 

tento se dá dělat  od pondělí 23. 3. do středy 25. 3. do večera. 

Další stránky, kde můžeš procvičovat: https://testi.cz/testy/cestina/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/399-9-rocnik?scroll=1400 

 

2. Řešení: 

cv. 4: 

překvapilo - Přs   x  Byl jsem překvapený.  Přjs 

se prodal - Přs   x  Automobil byl hned prodaný. Přjs 

bylo vykynuté - Přjs  x  Těsto špatně vykynulo. Přs 

je nejběžnější - Přjs  x  Z jehličnanů roste nejběžněji smrk. Přs 

se chvěl - Přs   x  Jeho hlas by rozechvělý. Přjs 

rozkvetly - Přs   x  Šeříky byly rozkvetlé. Přjs 

byla převržená - Přjs  x  Kanoe se převrhla. Přs 

se nehýbal - Přs   x  Lev byl nehybný. Přjs 

ověřili si - Přs   x  Pravdivost zpráv byla ověřená. Přjs 

byla zlomená - Přjs  x  Větev třešně se zlomila. Přs 

cv. 5: 

jsme chodili -(my), se líbily - básně, jsme se vydali - (my), se konaly - volby, si začaly lisovat - děti, se 

třpytily - kapky, byly nejasné - zápisy, jsme opilovali - (my), naplnili - zemědělci, sypali- silničáři, odlétli 

- čápi, chutnaly- třešně, přijely - vlaky, se vešly - věci, jste se učili - (vy), vystoupily - soubory, rozbíjely 

- ledoborce, připluli - ledoborci, se uvolnily - byty, zežloutly - listí a tráva, upozornili - hasiči 

cv. 6 

a) Pum 

b) Pum 

c) Pkn (na břehu přehrady) 

d) Pum 

e) Pt4 

cv. 16: 

mohu cestovat - Přss, začínají pracovat - Přss, kdybyste nepřišel - Přs, byl bych musel jít - Přss, 

upečeme - Přs, mohli bychom udělat - Přss, opravil - Přs, mohl jsem začít jezdit - Přss, uvidíš - Přs, 

musíš se protlačit - Přss, přestaňte se plést - Přss, Kdybych se poddal - Přs, přestal bych se soustředit - 

Přss, by využil - Přs 

https://testi.cz/testy/cestina/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/399-9-rocnik?scroll=1400

