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1. Doplň slovesa do textu. 

 

 

 

 ………………………. klobouk, ……………………….. z něj prach a 

……………………… ho na okraj žlabu. Rukama ……………………….. šaty. 

……………………... ze sedlového bandalíru kus hadru a pečlivě ………………………… 

boty. ………………………. šátek z krku, ……………………… rukávy a 

…………………….. paže do žlabu, důkladně ……………………. a ……………………… 

vodu do tváře. Pak ……………………. vodu z rukou a šátkem ……………………… tvář do 

sucha. ……………………… z kapsy košile hřeben a ………………………. dozadu dlouhé 

tmavé vlasy. Všechny jeho pohyby ……………………… hbité a jisté a stejně rychle a 

obratně ………………………. rukávy, znovu ………………………. šátek a 

………………………. klobouk.      (Jack Schaefer: Jezdec z neznáma) 

 
2. Vyber do věty nejvhodnější slovesa. 
 Každý večer máma ……………………. večeři, já ……………………… pokoj.   

a) připravuje, dělám 
b) vaří, dělám si 
c) vaří, uklízím si 

 
……………………. auto do opravny, aby je tam ………………….. do pořádku. 

a) dopravil, uvedli 
b) dovezl, dali 
c) dovezly, daly 

 
Tento čtvrtek ………………….. výstava obrazů, které …………………… zdejší 
umělec.   

a) uskuteční, nakreslil 
b) se děje, vytvořili 
c) se uskuteční, namaloval 

 
 

Uchopil, setřásl, utřel si, vyklepal, sundal si, vytáhl, šplíchal si, odvázal si, oprášil si, 
pověsil, ponořil, drbal se, uvázal, přihladil si, otřel si, vyhrnul, byly, shrnul si, vytáhl. 
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 Proč mi nikdy …………………., když …………………., že …………………. čas? 
a) nepomůžou, víte, mám 
b) nepomůže, vidí, mám 
c) nepomůžeš, vidíš, nemám  

 
3. Napiš všechna slovesa, která popisují obrázek. 
 

      

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

……………………………………... 
 
……………………………………... 
 
……………………………………... 
 
……………………………………… 

 
  

4. Utvoř náležité tvary slovesa vidět. 

 1. os., č. j., zp. oznam., čas přít.  …………………………… 

 1. os., č. mn., zp. oznam., čas min. …………………………… 

 2. os., č. j., zp. rozkaz.  …………………………… 

 3. os. č. mn., zp. podmiň., č. přít. …………………………… 

 2. os., č. j., zp. podmiň., č. min.  …………………………… 

 

5. Použij ve větách slovesa: sledovat, koukat, dívat se, hledět, vidět, pozorovat. 
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