
PRACOVNÍ  LIST: Český jazyk 
 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 
 

Jméno: ________    Datum: ________   Třída: ________ 
 

1. Podtrhni podstatná jména v 1. pádě: 
Dopiš první písmena těchto slov do rámečků. 

Práce se ti podařila. 
Malá Olinka nebyla doma. 
Děti venku dováděly. 
Moje maminka pekla bábovku. 
Jeho tatínek opravoval auto. 
 
     Ě  

 
2. Podtrhni (vlnovkou) ve větách slovesné tvary: 

První písmena sloves napiš do tabulky. 
 

Honzík se potápěl pro mušle. 
Petra se tomu řehtala. 
Hasič sundal kotě ze stromu. 
Dívky upletly věnce pampelišek. 
David doběhl jako první. 
Babička si koupila šátek a boty. 
 
  Í    E  

  
 



3. K podmětu připojte čarou vhodný přísudek: 
 
 
lékařky                    učili  
hříbata                    zachránily 
Michal                     kvákaly  
žáby                         poskakovala  
učitelé                      vyprávěl  
 
4. Vymyslete vhodný podmět a dopište ho do vět: 

 
 
Pestrobarevní __________ poletovali nad květinami. 
  
__________ vykládaly učivo o Africe. __________ 
zápasili na turnaji. 
 
__________ hopsali po louce.  
 
_________ se koupaly v potoce. 
 
 _________ na stromě se zlomily.  
 
__________ už byly skoro celé zničené.  
 
Vyřezávané __________  stály v zahradě. ________ 
zámku čněla vysoko. 
 
 



 
5. K obrázkům vymysli věty a urči v nich základní skladební 

dvojice: 
 
  
 

 
 

 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
 



Pro učitele: 
 

1. Podtrhni podstatná jména v 1. pádě: 
Dopiš první písmena těchto slov do rámečků. 

Práce se ti podařila. 
Malá Olinka nebyla doma. 
Děti venku dováděly. 
Moje maminka pekla bábovku. 
Jeho tatínek opravoval auto. 
 
P O D M Ě T 
 

2. Podtrhni (vlnovkou) ve větách slovesné tvary: 
První písmena sloves napiš do tabulky. 
 

Honzík se potápěl pro mušle. 
Petra se tomu řehtala. 
Hasič sundal kotě ze stromu. 
Dívky upletly věnce pampelišek. 
David doběhl jako první. 
Babička si koupila šátek a boty. 
 
P Ř Í S U D E K

  
 
 
 



3. K podmětu připojte čarou vhodný přísudek: 
 
 
lékařky                    zachránily  
hříbata                    poskakovala 
Michal                     vyprávěl  
žáby                         kvákaly  
učitelé                      učili  
 
4. Vymyslete vhodný podmět a dopište ho do vět: 

 
 
Pestrobarevní motýli poletovali nad 
květinami.  
Učitelky vykládaly učivo o Africe. 
Hokejisté zápasili na turnaji. 
Zajíci hopsali po louce.  
Děti se koupaly v potoce.  
Větve na stromě se zlomily.  
 
 
 

5. K obrázkům vymysli věty a urči v nich základní skladební 
dvojice:(Žáci vymýšlejí rozvité věty) 


