
1. Jakého druhu jsou následující podtržená příslovečná určení? 

Dnes se mi nikam nechtělo. __________________ 

Kluci se bleskově rozprchli do svých chatek. ____________ 

Za malou chvíli vyběhli k potoku. ____________ 

Kvůli chřipce musel zůstat doma. ____________ 

Vlak se zpozdil o hodinu. ____________ 

Přišel k nám na návštěvu. ____________ 

Za hezkého počasí pojedeme na výlet. ____________ 

I přes otcův zákaz to udělal. ____________ 

 

2. Přepište text tak, aby byla slovesa rozvita příslovečným určením nebo předmětem. 

Podstatná jména můžete rozvíjet přívlastky. Doplněná slova podtrhněte a napište za ně, 

o jaký větný člen se jedná.  

Př. Když Bruno přišel ze školy, zjistil, že v jeho pokoji je služebná Marie… 

Když malý (přívlastek - PK) Bruno přišel jednou (PUČ) ze školy domů (PUM), s překvapením (PUZ) 

zjistil, že v jeho milovaném (PK) pokoji je služebná Marie… 

Když Bruno přišel ze školy, zjistil, že v jeho pokoji je služebná Marie – ta, která v životě nezvedla 

hlavu a dívala se jenom na koberec-, vytahuje mu ze skříně jeho věci a ukládá je do beden. Dávala do 

nich dokonce i to, co měl schované, co bylo jenom jeho a do čeho nikomu nic nebylo.  

„Co to děláte?“ zeptal se jí. Nezamlouvalo se mu přijít domů a zjistit, že se mu ve věcech hrabe cizí 

člověk, ale matka mu kladla na srdce, že se musí k Marii chovat slušně, že by neměl napodobovat 

způsob, jakým s ní mluví otec. „Přestaňte prosím sahat na moje věci.“ 

(J. Boyne - Chlapec v pruhovaném pyžamu, s. 9 - upraveno) 

3. Utvořte vhodné věty s příslovečným určením vyjádřeným přirovnáním. 

Př. jako blesk – Byl rychlý jako blesk.  

jako stěna, jako na trní, jako zvon, jako chrpa, jako tělo bez duše, jako pelyněk 

 

 

 

 

 

 



Klíč 

1. Jakého druhu jsou následující podtržená příslovečná určení? 

Dnes se mi nikam nechtělo. ___PUČ____________ 

Kluci se bleskově rozprchli do svých chatek. ____PUZ________ 

Za malou chvíli vyběhli k potoku. ____PUČ________ 

Kvůli chřipce musel zůstat doma. ___PU příčiny_________ 

Vlak se zpozdil o hodinu. ______PU míry______ 

Přišel k nám na návštěvu. ____PU účelu________ 

Za hezkého počasí pojedeme na výlet. ____PU podmínky________ 

I přes otcův zákaz to udělal. ____PU přípustky________ 

 


