
PRACOVNÍ  LIST: Český jazyk 
 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 
 

Jméno: _______________     Datum: ___________  Třída: ________ 
 
 
1. Vymysli k nadřazenému slovu vždy 3 slova podřazená: 
Podmět rodu středního: _________ 
                                          _________se napila 
                                          _________ 
Podmět rodu ženského:  _________ 
                                          _________ stály 
                                          _________ 
Podmět rodu mužského: _________ 
 (životného)                       _________ oslavili 
                                           _________ 
Podmět rodu mužského: _________ 
 (neživotného)                   _________ rostly 
                                           _________ 
 
2. Najdi do vět vhodné přísudky: (všímej si příčestí minulého) 
Lidé ________ různé nápady. 
V sadu ________ třešně. 
Martin s Romanem _________ na fotbal. 
Děvčata __________ knihu o malé kočce. 
Maminky __________ o své děti. 
nepřišlirozkvetlymělisestaralysičetla 



3. Rozveď holé věty: 
 
Maminka koupila. _____________________ 
Petr hraje. ____________________________ 
Magda se učí.__________________________ 
Julie poslouchá.________________________ 
 
4. Ve větách doplň vynechaná písmena. 
    Urči základní skladební dvojice. 
 
Hokejisté se utkal_ v přátelském zápase. 
Hráči se opravdu předvedl_. 
Diváci jim na konci zápasu pořádně 
zatleskal_. 
Děti se na tu podívanou díval_ v televiz_. 
Maminky vařil_ večeři. 
 
 
SEBEHODNOCENÍ(ohodnoť svou práci) 
 

Umím si s tím poradit. 
 
Ještě dělám chyby. 
 
Nerozumím tomuto učivu. 
 
 



Pro učitele: 
 
1. Vymysli k nadřazenému slovu vždy 3 slova podřazená: 
Podmět rodu středního: děvčata 
                                          koťata   se napila 
                                          hříbata 
Podmět rodu ženského:  vrby 
                                          ženy      stály 
                                          dívky 
Podmět rodu mužského: chlapci 
 (životného)                       dědečci    oslavili 
                                           sousedé 
Podmět rodu mužského: stromy 
 (neživotného)                   hřiby      rostly 
                                           topoly 
 
2. Najdi do vět vhodné přísudky: (všímej si příčestí minulého) 
 
Lidé měli různé nápady. 
V sadu kvetly třešně. 
Martin s Romanem nepřišli na fotbal. 
Děvčata si četla knihu o malé kočce. 
Maminky se staraly o své děti. 
nepřišli, rozkvetly, měli, se staraly, 
si četla 
 



 
 
3. Rozveď holé věty: 
 
Maminka koupila. Moje maminka koupila    
rohlíky a mléko. 
Petr hraje. Malý Petr hraje s bratrem a 
otcem fotbal. 
Magda se učí.Svědomitá Magda se učí 
anglicky. 
Julie poslouchá.Naše Julie stále poslouchá 
písničky Lucie Bílé. 
 
 
4. Ve větách doplň vynechaná písmena. 
    Urči základní skladební dvojice. 
 
 
Hokejisté se utkali v přátelském zápase. 
Hráči se opravdu předvedli. 
Diváci jim na konci zápasu pořádně 
zatleskali. 
Děti se na tu podívanou dívaly v televizi. 
Maminky vařily večeři. 
 
podmět 
přísudek 
 


