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1. Zopakujte si vyjmenovaná slova po B a přepište je do sešitu. 

být, bydlit, obyvatel, byt  

příbytek, nábytek, dobytek, zbytek 

obyčej, bystrý, bylina 

kobyla, býk, Přibyslav 

 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

být………………………………………………………………………………… 

bystrý……………………………………………………………………………... 

bylina……………………………………………………………………………... 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

kobylka, Kobylisy, kobylí:  ___________________ 

bych, bys, by, bychom, byste, abych, kdybych, kdybys: _______ 

obývat, obyvatelé, obyvatelstvo: _______________ 

 

4. Zdůvodněte pravopis a doplňte do slov správné  i, í/y, ý. 

b_t ve škole, b_t psa holí, b_dlit v Praze, ob_vatelé hor,  b_tva na Bílé hoře, 

mladý b_ček, vaječný b_lek, horská b_střina, rozb_té koleno, zlob_vý kluk, b_lá 

mlha, zdravé b_linky, dob_t hrad, mladé ob_lí, b_strý žák, zb_tek látky, 

ob_čejný papír, liška B_strouška,  pohádková b_tost, nab_t pušku, b_lá kob_lka, 

výhodná nab_dka, nový náb_tek, rozb_tá váza, milá bab_čka 

 

5. V úkolu č. 4 podtrhněte vyjmenovaná nebo příbuzná slova po B, slova 

přečtěte a napište na tabuli. 

 



ŘEŠENÍ 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

být - bytí, živobytí, bytost, nabýt (získat), dobýt (získat, např. hrad, území), 

dobyvatel, pozbýt (ztratit), odbýt (někoho), neodbytný (člověk), zabývat se 

(něčím) 

bystrý – bystřina, Bystrouška, bystře 

bylina -  bylinný, býložravec, bylinkový, býlí, bylinářka 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

kobylka, Kobylisy, kobylí: kobyla 

bych, bys, by, bychom, byste, abych, kdybych, kdybys: být 

obývat, obyvatelé, obyvatelstvo: obyvatel 

 

4. Zdůvodněte pravopis a doplňte do slov správné i, í/y, ý. 

 

být ve škole, bít psa holí, bydlit v Praze, obyvatelé hor, bitva na Bílé hoře, 

mladý býček, vaječný bílek, horská bystřina, rozbité koleno, zlobivý kluk, bílá 

mlha, zdravé bylinky, dobýt hrad, mladé obilí, bystrý žák, zbytek látky, 

obyčejný papír, liška Bystrouška, pohádková bytost, nabít pušku, bílá kobylka, 

výhodná nabídka, nový nábytek, rozbitá váza, milá babička 

 

5. V úkolu č. 4 podtrhněte vyjmenovaná nebo příbuzná slova po B, slova 

přečtěte a napište na tabuli. 

 

Být, bydlit, obyvatelé, býček, bystřina, bylinky, dobýt, bystrý, zbytek, obyčejný, 

Bystrouška, bytost, kobylka, nábytek. 

 

 


