
 
 

Gymnázium, Boskovice 

Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 

literatury Gymnázium Boskovice (osmileté gymnázium) č. 3           

(pomocné materiály) 

 

Tvarosloví  (teze) 

Slovní druhy (rozdělení) ohebné a neohebné                                                         

Ohebné - skloňování                                                                                               

1. podstatná jména,  2. přídavná jména,  3. zájmena,  4. číslovky  

Podstatná jména                                                                                                  

(názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů)                                                                                 

Rozdělení podstatných jmen                                                                                    

Konkrétní (označují osoby, zvířata, věci, př. otec, pes, město)                                      

Abstraktní (označují vlastnosti a děje, př. srdečnost, přátelství, láska, zlost) 

Obecná (označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, píšeme je s malým 

počátečním písmenem, př. člověk, pes, cukr)                                                             

Vlastní (označují určitou osobu, zvíře, věc, píšeme je s velkým počátečním 

písmenem, př. Jan, Alík, Novák, Říp, Boskovice)                                                                                                                            

Mluvnické kategorie:  pád, číslo, rod, vzor                                                       

Pád (1. kdo? co?, 2. koho? čeho?, 3. komu? čemu?, 4. koho? co?,                                   

5. oslovujeme, voláme, 6. o kom? o čem?, 7. kým ? čím?)                                          

Číslo (jednotné, množné)                                                                                                   

Podstatná jména pomnožná – mají pouze tvary množného čísla, označují 

jednu i více věcí, př. kalhoty, narozeniny, Pardubice                                                

Podstatná jména hromadná – mají vary  jednotného čísla, označují více věcí 

téhož druhu, př. kamení, listí                                                                                           

Podstatná jména látková – mají tvar jednotného čísla, označují látku bez 

ohledu na množství, př. voda, káva, sůl                                                                          

Rod (mužský, ženský střední)                                                                                                   

U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme životnost a neživotnost.                  
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Vzory                                                                                                                                 

Rod mužský životný (pán, muž, předseda, soudce), neživotný (hrad/les, stroj) 

Rod ženský (žena, růže, píseň, kost)                                                                                      

Rod střední (město, moře, kuře, stavení)  

Přídavná jména                                                                                            

(vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů)                                                                                   

Ptáme se na ně otázkami Jaký? Který? Čí?                                                                                 

Shodují se v rodě, čísle a pádě s podstatnými jmény, která blíže určují.                                                                                      

Rozdělení přídavných jmen                                                                              

Tvrdá (vzor mladý, př. mladý muž, mladá žena, mladé děvče)                                         

Měkká (vzor jarní, jarní vítr, jarní noc, jarní počasí)                                                                            

Přivlastňovací (vzory otcův, matčin, př. otcův klobouk, otcova košile, otcovo 

auto, matčin kabát, matčina sukně, matčino zrcadlo)                                               

Pravopis                                                                                                                                 

V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme tvrdé -ý (př. nový žák, 

novým žákům, nových žáků atd.). Měkké -í píšeme jen v 1. a 5. pádě 

množného čísla rodu mužského životného (př. noví žáci). V 7. pádě 

množného čísla je koncovka -ými. 

Zájmena                                                                                                                   

(zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují)                                      

Druhy zájmen                                                                                                    

Osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se)                                                                                                            

Přivlastňovací (můj tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich, zvratné svůj)  

Ukazovací (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám) 

Tázací (kdo?, co?, jaký?, který?, čí?)                                                                      

Vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)                                                                                     

Neurčitá (někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, 

cosi, kdosi, všechen, každý)                                                                                                

Záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný) 
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Číslovky                                                                                                      

(vyjadřují počet nebo pořadí)                                                                                                    

Druhy číslovek                                                                                                                   

Určité (vyjadřují přesný počet nebo pořadí, př. jeden)                                               

Neurčité (nevyjadřují přesný počet nebo pořadí, př. mnoho, několik)                   

Základní (otázka kolik?, př. jeden, sedm)                                                                                      

Řadové (otázka kolikátý?, př. první, sedmý)                                                       

Druhové (otázka kolikery?, př. dvojí, troje)                                                                             

Násobné (otázka kolikrát?, př. pětkrát, šestkrát)  

 

 


