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Název Regionální varianty u tvarů slovesa chtít

Štítky ČJ, počítač, projektor, tvarosloví, rodilý, 6.–7. roč., 8.–9. roč., SŠ, hledání,
porovnávání

Zadání

Sloveso chtít je 56. nejčastějším slovem v psané češtině a 54. v češtině mluvené
(informace o nejčastějších slovech najdete ve frekvenčních slovnících, např. ve
Frekvenčním slovníku češtiny a Frekvenčním slovníku mluvené češtiny). Je tak více
než pravděpodobné, že v některém z jeho tvarů je použijeme alespoň jednou každý
den. V první osobě jednotného čísla se v mluveném jazyce můžeme setkat s tvary chci
a chcu a ve třetí osobě množného čísla chtějí, chtěj a chcou. Jak časté jsou tyto tvary
a kde v České republice se nejvíce používají? Které z tvarů jsou typické pro Moravu?
Ověřte si své tipy v nástroji SyD (syd.korpus.cz) v oddíle Mluvený jazyk, kde můžete
prostudovat mapku České republiky s výskyty hledaných slov.

Klíč

chci/chcu: http://syd.korpus.cz/RTsqP1Ql.syn

chtějí/chtěj/chcou: http://syd.korpus.cz/ZjRYtTSu.syn

(mapky na další straně)
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