
Rozbor slova, příbuzná slova, skupiny souhlásek 

test 

 
„Potkat v Africe šamana nebo kouzelníka je jednoduché, mnohdy stačí vypravit se na tržiště. 

Tady se prodávají potřeby pro kouzla a čáry. Jsou to různé předměty, kořínky, části zvířecích 

těl, kosti, vysušená zvířata i zahnívající opičí hlavy. Mnoho lidí návštěvu takového bizarního 

stánku nevydrží, ale právě tady můžete potkat ty pravé léčitele a hybatele všech událostí.“
1
 

 

1. Uveď k odvozeným slovům slova základová: 

a) kouzelníka 

b) tržiště 

c) kořínky 

d) opičí 

e) léčitele 

2. Vypiš z textu 3 slova, která mají předponu: 

3. Napiš k těmto slovům slova příbuzná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podtrhni slovo, které není příbuzné s ostatními slovy: 

a) zahradník, zahrada, předzahrádka, hrábě 

b) voda, vodník, vodák, podvodník 

c) les, lest, prales, lesostep, lesní, lesák 

d) nástroj, přístroj, strojník, stromoví, strojvůdce 
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kouzelník léčit 



5. Vyznač stavbu slov a pojmenuj jejich části: 

a) V Y C H O V A T E L K A  

 

b) M Ě S T E Č K O  

 

6. Rozděl tato slova na slovotvorný základ, předponu nebo příponovou část: 

a) P R A V N U K  

 

b) Š K O L N Í K  

 

7. Doplň souhlásky a napiš, od jakého slova bylo toto slovo odvozeno: 

Odvozené slovo Základové slovo 

červená stu___ka  

malá mu___ka  

volná lů___ka  

kovová mří___ka  

 

8. Napiš k podstatným jménům odvozená přídavná jména: 

a) Aš 

b) Kroměříž 

c) Praha 

d) Brandýs 

e) Valašsko 

9. Doplň -n-/-nn- 

a) Prohlížel si velmi ce____é známky. 

b) Byl povi____en napsat opravný test. 

c) Přečetl si nový ce____ík. 

d) K večeři uvařil celozr____ou rýži. 

e) Byl požádán o nestra____ý názor. 

10. Podtrhni tvar slova, který je správný: 

a) vinen – vinnen  

b) ranní káva – raní káva 

 


