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ŘECKÁ  ANTICKÁ  FILOLOGIE     
KLÍČ 

 
 

II. Česká gramatika a stylistika 
 

1. V následujícím souvětí:        (celkem 9 b.) 

 

Jelikož po prohrané válce počet zámožných občanů poklesl, vystoupil Leptinés s návrhem, 

aby výsada osvobozující zasloužilé občany a jejich potomky od leitúrgií byla zrušena. 

 

a) doplňte interpunkci        

 2 b. 

b) vypište jednotlivé věty a určete jejich druh      3 b. 

 

Jelikož ... poklesl – VV příčinná 

vystoupil ... návrhem – HV 

aby ... zrušena – VV přívlastková 

 

c) určete, zda je souvětí souřadné, nebo podřadné     1 b. 

podřadné 

 

d) podtržené větné členy vypište a určete      3 b. 

(po) válce – přísl. určení času 

občanů – přívlastek neshodný 

potomky – předmet přímý 

 

2. Z níže uvedeného textu vypište podtržená slova a určete jejich slovnědruhovou 

platnost (u zájmen, příslovcí, číslovek, spojek a částic určete jejich druh):  4 b. 

 

Na počátku jara podniklo asi šest set olynthských jezdců okolo poledne nájezd do okolí 

Apollónie a během drancování se rozptýlili. Téhož dne tam náhodou se svými jezdci dorazil 

Derdás. 

 

šest set – číslovka základní 
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okolo – předložka 

okolí – podstatné jméno 

během – předložka 

svými – zájmeno přivlastňovací 

 

3. Opravte gramatické a stylistické chyby v následujících větách:   3 b. 

 

Pozvali jsme manžele Jirsovi. 

Pozvali jsme manžele Jirsovy. 

 

V úterý dopoledne vznikl vinou zkratu na elektroinstalaci v divadle požár, díky němuž přišli 

o život dva lidé. 

díky němuž – kvůli němuž 

 

Čím déle se díváme na obrazy Mánesa, tím silněji cítíme drama, které je v nich skryto. 

obrazy Mánesa – Mánesovy obrazy / obrazy Josefa Mánesa 

 

4. Určete gramatické kategorie následujících slovesných tvarů (kromě slovesné třídy a 

vzoru).           4 b. 

Příklad: 

byl by býval připraven: 3. os. j. č., min. čas, podm. způsob, trpný rod, vid dokonavý 

jsouce připraveni: přechodník přítomný, trpný rod, vid dokonavý (mn. č., všechny rody) 

 

kreslíce – přechodník přítomný, rod činný, vid nedokonavý (mn. č., všechny rody) 

chválili by – 3. os., mn. č., čas přítomný, způsob podmiňovací, rod činný, vid nedokonavý 

byli jste upozorněni – 2. os., mn. č., čas minulý, způsob oznamovací, rod trpný, vid 

dokonavý 

zasadíš – 2. os. j. č., čas budoucí, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý 

 

5. Napište české ekvivalenty ke gramatickým termínům:    5 b. 

adjektivum – přídavné jméno 

dativ – 3. pád 

predikát – přísudek 

syntax – skladba 

indikativ – oznamovací způsob 


