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Klíčová slova Vyjmenovaná slova po B 

Anotace 

Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po 

předchozím motivačním výkladu učitele.  

Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o 

vyjmenovaných a příbuzných slovech – slova po B. 

Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno vždy v jejich 

záhlaví. 
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Pracovní list č. 9 – český jazyk 4. ročník  Jméno:__________________ 
 

Vyjmenovaná a příbuzná slova po B 
 

1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. 

 

kob-lka, dob-tek, b-střina, bab-čka, b-dlela, b-linkový, b-čík, náb-tek,  

B-střice, b-tevní, ob-čeje, zb-tek, b-da, příb-tek, b-strý, b-linkářka, B-voj,  

hb-tý, b-liny, ob-vatel, sb-rat, b-tem, b-lina, ob-vatelé, dob-tčí, kob-lou,  

b-dlit, b-ka 

 

Vyjmenované sl. Jiný tvar vyj. slova Příbuzné slovo Slovo s i 

    

    

    

    

    

    

    
 

2. Vymysli k následujícím dvojicím slov věty. 

 

nabyl x nabil ……………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

byli x bili ……………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

být x bít  ……………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

odbyl x odbil ……………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

dobyl x dobil ……………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………….. 
 

 

3. Doplňuj do následujících slov i, y. 
 

Luční kob-lka, b-lé květy, zralé ob-lí, přib-l do třídy, ub-l na váze, dob-val 

pařezy, nab-t vědomí, zb-tek večeře, přib-l hřebík, b-valý spolužák, Zb-něk  

sb-l, budku, kab-na letadla, nab-t majetek, b-tevní pole, nab-té zbraně, vaječný  

b-lek, starob-lé ob-dlí, dlouhé b-dlo, b-strý zrak, dob-té město, b-cí hodiny. 



Pracovní list č. 9 – český jazyk 4. ročník - řešení 
 

Vyjmenovaná a příbuzná slova po B 
 

1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. 

 

kobylka, dobytek, bystřina, babička, bydlela, bylinkový, bičík, nábytek, 

Bystřice, bitevní, obyčeje, zbytek, bída, příbytek, bystrý, bylinkářka, Bivoj, 

hbitý, byliny,obyvatel, sbírat, bytem, bylina, obyvatelé, dobytčí, kobylou, 

bydlit, býka, 

 

Vyjmenované sl. Jiný tvar vyj. slova Příbuzné slovo Slovo s i 

nábytek bydlela kobylka babička 

příbytek obyčeje bystřina bičík 

bystrý bytem bylinkový bitevní 

obyvatel obyvatelé Bystřice bída 

bylina kobylou zbytek Bivoj 

bydlit býka bylinkářka hbitý 

dobytek byliny dobytčí sbírat 
 

2. Vymysli k následujícím dvojicím slov věty. 

 

nabyl x nabil Nabyl spoustu nových vědomostí. 
 

   Myslivec si nabil pušku. 
 

byli x bili Rodiče byli na koncertě. 
 

   Někteří zlí kočí bili své koně. 
 

být x bít  Chtěl bych být dobrým kamarádem. 
 

   Není správné druhé bít. 
 

odbyl x odbil Vašek odbyl domácí úkol. 
 

   Na hodinách odbila půlnoc. 
 

dobyl x dobil Vědecký tým dobyl nečekaných úspěchů. 
 

   Tatínek dobil hřebík do dřeva. 
 

 

3. Doplňuj do následujících slov i, y. 
 

Luční kobylka, bílé květy, zralé obilí, přibyl do třídy, ubyl na váze, dobýval 

pařezy, nabýt vědomí, zbytek večeře, přibil hřebík, bývalý spolužák, Zbyněk  

sbil, budku, kabina letadla, nabýt majetek, bitevní pole, nabité zbraně, vaječný  

bílek, starobylé obydlí, dlouhé bidlo, bystrý zrak, dobyté město, bicí hodiny. 


