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Anotace: 
Test po probrání a zopakování učiva – podstatná jména rodu středního.

Test            Podstatná jména rodu středního          jméno: __________________________
1. Podtrhni podstatná jména rodu středního.
svítání, šťastně, provaz, slon, sychravě, štěstí, koukat se, rychle, provaziště, 
koukání, slůně, svědomitost, hodina, svědomí, okno, okolo, sychravý, 
svědomitý, koření, ostrov, dělání, kotě, sychravo, rychlost, dělat, pohodlí

2. Škrkni podstatná jména, která nejsou rodu středního.
víla, hejno, obloha, okolí, plachetnice, ovoce, počítání, lampa, kůň, rybník, 
zboží, radost, sedlo, pekáč, počítač, úsměv, pohodlí, krása, hladina, stroj

3.  Zařaďte tato podstatná jména ke vzorům.



prádlo, koště, lože, zábradlí, rajče, pondělí, kladivo, srdce, železo, auto, proutí, 
tělo, doupě

vzor: ______________  _______________ _________________ ___________________
         ______________  _______________ _________________ ___________________
        ______________  _______________ _________________ ___________________
        ______________  _______________ _________________ ___________________
        ______________  _______________ _________________ ___________________
        ______________  _______________ _________________ ___________________

4. Doplňte koncovky podstatných jmen.

Mezi letadl__ stál i vrtulník.  Polab__ je velmi úrodná krajina. Ve větvích 
nízkého křov__ měli hnízdo kosi. Housata mávala křídl__.  Nad pol__ se 
vznášejí skřivani.  Děti cvičily se švihadl__.  Na dvoře bylo složeno dřív__. 

Test            Podstatná jména rodu středního          jméno: __________________________

1. Podtrhni podstatná jména rodu středního.



svítání, šťastně, provaz, slon, sychravě, štěstí, koukat se, rychle, provaziště, 
koukání, slůně, svědomitost, hodina, svědomí, okno, okolo, sychravý, 
svědomitý, koření, ostrov, dělání, kotě, sychravo, rychlost, dělat, pohodlí

2. Škrkni podstatná jména, která nejsou rodu středního.
víla, hejno, obloha, okolí, plachetnice, ovoce, počítání, lampa, kůň, rybník, 
zboží, radost, sedlo, pekáč, počítač, úsměv, pohodlí, krása, hladina, stroj

3.  Zařaďte tato podstatná jména ke vzorům.

prádlo, koště, lože, zábradlí, rajče, pondělí, kladivo, srdce, železo, auto, proutí, 
tělo, doupě

vzor: __  město______     ___moře______    _____kuře_______   ____stavení________
              prádlo                       lože                           koště                        zábradlí
              kladivo                     srdce                         rajče                         pondělí
              železo                                                        doupě                       proutí
              auto                                                         
              tělo

4. Doplňte koncovky podstatných jmen.

Mezi letadly stál i vrtulník.  Polabí  je velmi úrodná krajina. Ve větvích 
nízkého křoví  měli hnízdo kosi. Housata mávala křídly .  Nad poli  se 
vznášejí skřivani.  Děti cvičily se švihadly .  Na dvoře bylo složeno dříví . 


