Psaní čárky ve větě jednoduché

a) několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek
Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý unavený hlas.
Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané kořeny.
Tichý mírný dlouho očekávaný májový deštík se konečně spustil.
Maruška přinášela plnou náruč pestrého lučního kvítí.
Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta let staré Semtínské lípy.
Začínal příjemný podzimní den.
Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré stoupání silnice.
Petr Brandl je nejznámější český barokní malíř.
Červnová louka zářila bílými žlutými červenými fialovými a modrými květy
Ranní sluneční paprsky se odrážejí od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní vodárenské věže.
Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně bukové habrové a dubové lesy.
Kynuté švestkové knedlíky patří mezi oblíbená sezonní jídla.
Nastávala krásná tichá teplá červnová noc.
Vysoké mohutné mořské vlny vypudily rekreanty z pláže.

b) volný a těsný přívlastek
Těch deset posledních dnů prodloužených deštěm a podzimním větrem se táhlo do nekonečna.
Děti vracející se ze školy se zastavovaly u výkladů plných hraček.
Pod svahem na okraji lesa stála malá dřevěná hájovna ozdobená nad vchodem i nad okny jeleními a srnčími parohy.
Náš Agar nevšímajíc si slepic ani kolem přecházejících lidí pokojně odpočíval ve stínu staré jabloně naklánějící své
větve pod tíhou dozrávajícího ovoce až k zemi.
Muž přicházející proti nám byl náš soused.
Mlha halící od rána celý kraj do šedého závoje ustupovala pomalu slunečním paprskům.
Při každém setkání vzpomínali na léta strávená ve školních lavicích.
Jedovatým bylinám poškozujícím jejich zdraví dávali lidé v dřívějších dobách výstražná nebo hanlivá přízviska.
Procházel jsem se zamyšlený po stezkách vyšlapaných zvěří směřujících do houštiny s bohatými zásobami potravy.
Kryštof Kolumbus nebyl jediných z oněch odvážných mužů zasvětivších svá srdce a své síly odhalování tajemných
dálek.

Klíč:
Čárkou oddělujeme:
-

několikanásobný přívlastek (Záhony hýřily žlutými, bílými a modrými květy.)
volný přívlastek (Měsíc, svítící do okna, mě budil.)

Čárkou neoddělujeme:
-

postupně rozvíjející přívlastek (Byl krásný letní večer.)
těsný přívlastek (Životy lidí usazených na úpatí sopek bývají ohroženy.)

a) několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek
Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý, unavený hlas.
Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané kořeny.
Tichý, mírný, dlouho očekávaný májový deštík se konečně spustil.
Maruška přinášela plnou náruč pestrého lučního kvítí.
Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta let staré Semtínské lípy.
Začínal příjemný podzimní den.
Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré stoupání silnice.
Petr Brandl je nejznámější český barokní malíř.
Červnová louka zářila bílými, žlutými, červenými, fialovými a modrými květy
Ranní sluneční paprsky se odrážejí od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní vodárenské věže.
Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně bukové, habrové a dubové lesy.
Kynuté švestkové knedlíky patří mezi oblíbená sezonní jídla.
Nastávala krásná, tichá, teplá červnová noc.
Vysoké mohutné mořské vlny vypudily rekreanty z pláže.
b) volný a těsný přívlastek
Těch deset posledních dnů, prodloužených deštěm a podzimním větrem, se táhlo do nekonečna.
Děti vracející se ze školy se zastavovaly u výkladů plných hraček.
Pod svahem na okraji lesa stála malá dřevěná hájovna, ozdobená nad vchodem i nad okny jeleními a srnčími parohy.
Náš Agar, nevšímajíce si slepic ani kolem přecházejících lidí, pokojně odpočíval ve stínu staré jabloně, naklánějící své větve pod
tíhou dozrávajícího ovoce až k zemi.
Muž přicházející proti nám byl náš soused.
Mlha, halící od rána celý kraj do šedého závoje, ustupovala pomalu slunečním paprskům.
Při každém setkání vzpomínali na léta strávená ve školních lavicích.
Jedovatým bylinám, poškozujícím jejich zdraví, dávali lidé v dřívějších dobách výstražná nebo hanlivá přízviska.
Procházel jsem se zamyšlený po stezkách vyšlapaných zvěří, směřujících do houštiny s bohatými zásobami potravy.
Kryštof Kolumbus nebyl jediných z oněch odvážných mužů zasvětivších svá srdce a své síly odhalování tajemných dálek.

