
CVIČENÍ 

 

Najdi a podtrhni věty bezpodmětové a větné ekvivalenty (pozor, ve cvičení se vyskytují také 
věty dvojčlenné): 
Tomu se mi nechce ani věřit. Jéje! Nádherné. Na parkovišti bylo zas obsazeno. Ráno si rád 
přispím. Přišlo jaro. Bylo mi po vás smutno. Zbytečně se namáháte. Těch řečí! Pod mostem 
nebylo příliš útulno. Což takhle dát si špenát. Vstřelit první gól bylo základním kamenem naší 
taktiky. Český jazyk s Tobiášem. Díky černým mrakům se dnes setmělo neobvykle brzo. Haló! 
Slunce ještě nevyšlo. O nic nešlo. Tohle každý nedokáže. Na veřejnosti je dnes přísně 
zakázáno kouřit. V motoru škytlo. Máš tu přetopeno. Škola doma. Hlady mu kručelo v břiše. 
Svítá!  
 

 

Najdi citoslovce a oslovení, podtrhni je a doplň čárky: 

Inu když se to tak kamaráde vezme ze všech stran nemáš moc nadějí. Myslíš Adélko na něj 
viď? Na vezmi si ty kluku střapatá krajíc ať mi tu neumřeš hlady. Slyšeli jste lidičky tu 
novinku? Jó milí zlatí to se vám podruhé nepovede! Hoho děťátka ukažte prstíček! Kam jdeš 
Otíku? Polož to Jarko sem.  
 

Podtrhni samostatné větné členy, doplň čárky: 

Cíl ten byl velmi vzdálený. Velmi vzdálený to cíl byl. Večer to už nám bylo dost chladno. Dost 
chladno to už nám večer bylo. Smažený sýr s hranolkami to já rád. Vtipálek to on vždycky 
býval. Prodaná nevěsta ta je jednou z nejznámějších oper Bedřicha Smetany. Je to ale prevít 
ten krtek. Na dobré jídlo hezké šaty a příjemné bydlení na to si zvykla náramně brzo. 
Myslivcovi psi ti vyslídili v lese každou liščí stopu.     
 
 

Rozliš, kdy se jedná o vsuvku a kdy o vedlejší větu vloženou, vsuvky podtrhni:  

Tyhle věci, a to je zvlášť důležité, mohou zapříčinit nedorozumění. Vy jste, paní, že to tak 
musím říct, pěkná drbna. V ten den, kdy se to stalo, jsem měla právě volno. Stalo se to, 
pokud si dobře pamatuji, v červnu. Všem nám tvrdil, a já nepochybuji, že je to pravda, že to 
viděl na vlastní oči. Popelka, jíž si nikdo nevšiml, snadno proklouzla ven. Soused Karásek, 
který to vše pozoroval z okna, večer dlouho nemohl usnout. Před domem stála, jak jsem už 
řekl, mercedeska a měla, nemýlím-li se, stříbrnou metalízu.  
 

Podtrhni vsuvky a odděl je od ostatní věty vhodným znaménkem:  

Prozradili to domnívám se všem. Říkala mi to a to vím zcela jistě hned ten den, kdy jsme se u 
nich stavovali. Tohle řešení by bylo možná nejlepší. Moc se mi do toho dřeva abych se přiznal 
nechce, ale co se dá dělat. Marečku podejte mi prosím pero. Sešli jsme se jak všichni víte za 
poněkud zvláštních okolností. Tyto dveře jsou jak jste si jistě všimli vzácným uměleckým 
dílem. Asi máš bohužel pravdu. To myslím vůbec není pravda. Můj děda pánbůh mu dej 
věčnou slávu se něco babičku natrápil.  
 
 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vata-jednoclenna-dvojclenna-ekvivalent 
https://www.pravopisne.cz/2013/02/pravidla-vety-dvojclenne-jednoclenne-a-vetne-ekvivalenty/ 

https://dum.rvp.cz/materialy/vsuvka.html 
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