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Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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URČENOST PODSTATNÝCH JMEN – CVIČENÍ  

1. Doplňte a, -, an: 

……….cup, ……….bread, ……….sugar, ……….elephant, ……….year, ……….hour, ……….umbrella, ……….milk, 

……….luggage, ……….box of apples, ……….bottle of wine, ……….butter, ……….chips, ……….kilo of pears, 

………orange, ………orange juice, ……….advice, ………..children, ……….men, ……….woman, ……….house 

2. Odpovězte na otázky: 

a) Jaký člen se používá u názvů řek, moří a oceánů? 

b) Jaký člen se užívá u pojmenování povolání po slovese to be? 

c) Jaký člen se používá u pojmenování pohoří a jaký člen u názvu konkrétní hory? 

d) Jaký člen se používá u názvů měst, světadílů a jmen osob? 

e) Jaký člen se používá u věcí a osob již dříve zmíněných, případně známých posluchači? 

f) Jaký člen se používá u číslovek sto/tisíc/milion? 

3. Doplňte – nebo the: 

………Czech Republic, ……….Alps, ……….Thames, ……….National Gallery, ………..Buckingham Palace, 

………United States of America, ………..Moravia, ………Houses of Parliament, ……….Prague Castle, 

……….Red Sea, ……….President, ……….sun, ……….Americans, ……….Asia, ……….Canaries, ……….Sahara, 

……….London ZOO, ………White House, ……….Hilton hotel, ……….Tower Bridge, ……….best school 

 

4. Přeložte a použijte vhodně členy: 

To je těžký test. To je těžký domácí úkol. Počkejme na taxi. David chodí do kina dvakrát měsíčně.  

Anglie je část Velké Británie. Jak cestuješ do práce? Autem. Co budeš dělat o Vánocích? V kolik hodin 

snídá tvůj manžel? On pořád poslouchá rádio. Co je v televizi? Oni nebydlí v přízemí. Tom potřebuje 

jít k zubaři.  Chodí Ben do školy každý den? To byla dobrá rada. Věříš v Boha? Jeho máma je doktorka. 

 

 

 

5. Vysvětlete rozdíl u následujících dvojic: 

A1) I will go to …….bed. x A2) I am sitting on …….bed now. 

B1) He had a heart attack so he was taken to …….hospital. x  B2) She parks a car next to ……..hospital. 

C1) Tom has been in…….prison for 2 years. X C2) They will put a new roof on……..prison. 

 



 

 

 

 

URČENOST PODSTATNÝCH JMEN – VYPRACOVÁNÍ 

1. a cup, -bread, -sugar, an elephant, a year, an hour, an umbrella, -milk, -luggage, a box of apples, a 

bottle of wine, -butter, -chips, a kilo of pears, an orange, -orange juice, -advice, -children, -men,         

a woman, a house 

 

2. a) určitý člen the 

    b) neurčitý člen a/an 

    c) u pohoří člen určitý the, u názvu hor bez členu 

    d) žádný člen 

    e) určitý člen the 

     f) neurčitý člen a 

 

3. the Czech Republic, the Alps, the Thames, the National Gallery, Buckingham Palace, The United 

States of America, Moravia, the Houses of Parliament, Prague Castle, the Red Sea, the President, the 

sun, the Americans, Asia, the Canaries, the Sahara, London ZOO, the White House, the Hilton hotel, 

the Tower Bridge, the best school 

 

4. It is a difficult test. It is difficult homework. Let´s wait for a taxi. David goes to the cinema twice a 

month. England is a part of Great Britain. How do you travel to work? By car. What are you 

doing/going to do at Christmas? What time does your husband have breakfast? He is always listening 

to the radio. What is on TV? They don´t live on the ground floor. Tom needs to go to the dentist´s. 

Does Ben go to school every day? It was good advice. Do you believe in God? His mum is a doctor.  

 

5. A1) to bed (ustálené spojení – jít spát) x A2) on the bed (na posteli, jako kus nábytku) 

    B1) to hospital (instituce) x  B2) to the hospital ( konkrétní budova) 

    C1) in prison (instituce) x C2) on the prison (konkrétní budova) 

 

 


