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Název Doplňování správné předpony podle kontextu

Štítky ČJ, papír, slovotvorba, rodilý, 6.–7. roč., doplňování

Zadání

Doplňte slovo vždy jednou vhodnou cizí předponou či příponou, která se hodí do
následujících vět, a pokuste se podle kontextu charakterizovat její význam (příkladové věty
pocházejí z korpusu psané češtiny).

a)

V roce 1951 vyšla německy ____biografie Joea Louise Příběh mého života.

Audi A3 se bude na přání dodávat se čtyřstupňovou ____matickou převodovkou.

Nejrychleji se rozvíjejícím segmentem ____mobilového trhu jsou vozy s náhonem na všechny čtyři
kola.

b)

Alkoholismus a narko____ jsou jen speciálními formami závislého chování.

Devatenáctiletého vojáka již policie obvinila z šíření toxiko____ a hrozí mu až pět let vězení.

Ve vašem případě se nejedná o klepto____, projevující se opakovanými krádežemi i
nepotřebných předmětů.

c)

V tom biásku se promítají nekasovní filmy nebo takové, které už nenaplní ____kina a bývá tam
někdy jenom pár diváků.

Po další sezoně se klub stal vlastnictvím ____milionáře Finleye, který se pak postaral o další změnu
názvu.

Pokud nemůžete z jakéhokoli důvodu jíst vyváženou stravu, ____vitaminový přípravek vám může
prospět.

d)

Nenaprogramovaný ____port tě může poslat tisíce světelných let v kterémkoli směru.

Ale ten hlas v ____fonu už zase pokračoval a dotíral na ni.

Na chodbě hrála ____vize, ale zvuk byl vypnutý.
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