
CVIČENÍ 

1. Rozliš, jestli se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí (najdi a podtrhni přísudky), u souvětí napiš počet vět a zkus 

poznat věty hlavní a vedlejší: 

1. Možná máš pravdu, ale mně se stejně zdá, že není všechno v pořádku. ________ 2. Kdyby delfíni upadli      

do tvrdého spánku, uvolňujícího organismus a tlumícího reflexy, zahynuli by. _________ 3. Vrátila se unavená, 

ale plná dojmů a šťastná. _______ 4. Vím, kde je, ale neřeknu vám to, milánkové. _________ 4. Neměl jsem 

dopoledne co dělat, a tak jsem se rozhodl, že se podívám za Alicí a pomůžu jí sníst oběd. _________                 

5. Nekouše, ale určitě na vás skočí a položí vám své mohutné tlapy na ramena. ________ 6. Pokrm můžeme 

podle potřeby přisolit nebo připepřit. _______ 7. Milá účetní na nic nečekala a v den, kdy se dostavila 

kontrola, zmizela. _______ 8. Dort byl celý čokoládový, prokládaný vrstvami strouhaných oříšků. _______       

9. Vznikal v nás dojem, že gymnastka velmi svévolně zacházela s fyzikálními zákony, jako jsou gravitace, 

rovnováha a setrvačnost. _______   

2. Větu Celé odpoledne čekala na Lenku. použijte v souvětí tak, aby byla a) větou hlavní, b) větou vedlejší.  

3. V kterém souvětí je věta …má hlad… A) větou závislou, B) větou řídící: 

1.Přišel domů pozdě večer a už ve dveřích mi oznámil, že má hlad. ___ 2.Je promočený, je mu zima a má hlad. ___ 

3.Protože včera nestihl nakoupit, má hlad. ___ 4.Připravuje mu večeři, poněvadž má hlad. ___ 

  

4. V citátech podtrhni větu řídící a větu závislou (pamatuj, že u některých vět použiješ obě barvy): 

Optimismus je nevyléčitelná nemoc, která má tu výhodu, že trvá celý život.  Tétreau 

Moudrost Sókratova záležela na tom, že nemyslil, že zná, co neznal.   Cicero 

Když hovořím s lidmi, s nimiž si nemám co říct, namluvím dvakrát tolik.   Shaw 

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si mé mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.  Michelangelo 

 

5.Urči vyznačený větný člen a nahraď ho vedlejší větou stejného druhu (nezapomeň, že vytvořená věta musí mít 

přísudek=sloveso v určitém tvaru a že ji musíš od věty hlavní oddělit čárkou): 

Př: Vzniklé problémy řešte s mým asistentem. Jaké problémy? Vzniklé=Pk sh. /souvětí s vytvořenou větou: Problémy, které        

vzniknou, řešte s mým asistentem. které vzniknou=VV přívlastková (Jaké problémy?)  

      Po skončení přednášky následovala beseda. Kdy následovala beseda? Po skončení=PUČ / souvětí s vytvořenou větou: Když 

skončila přednáška, následovala beseda. když skončila přednáška=VV příslovečná ČASOVÁ (Kdy následovala beseda?)  

 

1.Banány přinesené maminkou včera z tržnice zhnědly. 2.Nepodceňuj nebezpečí vzniklé při manipulaci s hořlavinami. 

3.Vstoupil do dětského pokoje ozdobeného množstvím plakátů a infantilních nápisů. 4.Toužil po chvále. 5.Rozhodli se 

zůstat u babičky do konce týdne. 6.Nemohli přeslechnout její hlučný příchod. 7.Chystal se jí to vysvětlit. 8.Byl zatčen 

pro krádež. 9.Vraťte se domů za světla. 10.Na vyhlídku půjdeme jen za jasného počasí. 11.Musel se proti svému zvyku 

umýt. 12.Slyšeli jsme ji silně naříkat. 13.Viděl Honzu zakopnout o práh a natáhnout se.   

6. Podtrhni vedlejší větu a urči její druh (využij přiloženou tabulku, ale vždy se na vedlejší větu zeptej): 

Motocykl byl řízen mladíkem, kterému bylo sotva šestnáct let. _______________________ 

Když ani po hodině nepřestával mluvit, lidé se zvedali a odcházeli. _______________________ 

Cožpak nevíš, kolik je hodin? __________________ Byla smutná, když se loučili. _________________________ 

Seděli tak těsně vedle sebe, že se dotýkali. __________________ Teď je na Milošovi, aby se omluvil. ________________  

Jakmile se oteplí, budu jezdit do práce na kole. __________________  

Trasa, kterou jsme vybrali, byla nejschůdnější. _____________________  

Pozoroval dirigenta, jak vášnivě prožívá skladbu. _________________________  


