
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 
 
1. Ve větách podtrhněte podmět. Doplňte koncovku příčestí minulého 
v přísudku. 
Žáci před vyučováním ve třídě dováděl __. Motýli poletoval __ po louce. Vlaky 

přijel __ na nástupiště. Čápi zjara odlétl __ na jih. Děvčata se hlasitě smál __ 

vtipům chlapců. Na stráni rozkvetl __ první sněženky. Štěňata si hrál __ 

s gumovou hračkou. Všechny věci se vešl __ do jedné skříně. Chlapci se  

naučil__ veslovat, dívky se o to pokoušel __. Papíroví draci dobře létal __. 

Sněhuláci se dětem povedl __. Pražská divadla nabízel __ několik premiér. 

2. Doplňte koncovky příčestí minulého. 

Cestující ve vozech se hlasitě bavil __. Někteří z nich se seznámil __ po cestě. 

Některé děti stál __ u zavřených oken. Hleděl __  přitom na sněhovou nadílku. 

Žáci 5. A četl __ Poláčkovu knihu Bylo nás pět. Při četbě se velmi nasmál __. 

V obrazárně visel __ obrazy současných autorů. Rodiče koupil __ nový nábytek. 

Sněhové vločky se snášel __ na sluncem ozářenou krajinu. 

Požárníci zlikvidoval __ požár rychle. Jejich včasným zásahem nevznikl __ 

velké škody. Děti v cirkuse viděl __ i malé medvídky. Ti předvedl __ několik 

povedených kousků. Bílé myšky se míhal __ v kleci. Hoši je upřeně 

pozoroval__. Žáci odjel __ na hory. Lákal __ je především svahy plné čerstvě 

napadaného sněhu. Mladí lidé spěchal __ na koncert. Na stadionu se jich sešl __ 

celé davy. 

3. Ptejte se na podmět, potom doplňte koncovky příčestí minulého. 

Pilně jsme se učil __. Upozorňoval __ nás na to předem. Nechtěl __ nám sdělit 

podrobnosti. Závodil __  jsme v běhu. Proč jste nám to neřekl __ ? Jezdil __ 

jsme venku na kole. Kam jste šl __? Jeho výmluvy jsme už znal __ zpaměti. 

Říkal __ mi Leni. 

4. Doplňte i, í / y, ý. 

Dušan a Dáša se dal __ do běhu. Žáci a žákyně se zúčastnil __ letního tábora. 

Maminky a děti seděl __ v parku. Muži i ženy po práci odpočíval __.  



ŘEŠENÍ:  
 
1. Ve větách podtrhněte podmět. Doplňte koncovku příčestí minulého 
v přísudku. 
 
Žáci před vyučováním ve třídě dováděli. Motýli poletovali po louce. Vlaky 

přijely na nástupiště. Čápi zjara odlétli na jih. Děvčata se hlasitě smála vtipům 

chlapců. Na stráni rozkvetly první sněženky. Štěňata se hrála s gumovou 

hračkou. Všechny věci se vešly do jedné skříně. Chlapci se  naučili veslovat, 

dívky se o to pokoušely. Papíroví draci dobře létali. Sněhuláci se dětem povedli. 

Pražská divadla nabízela několik premiér. 

2. Doplňte koncovky příčestí minulého. 

Cestující ve vozech se hlasitě bavili. Někteří z nich se seznámili po cestě. 

Některé děti stály u zavřených oken. Hleděly  přitom na sněhovou nadílku. Žáci 

5. A četli Poláčkovu knihu Bylo nás pět. Při četbě se velmi nasmáli. V obrazárně 

visely obrazy současných autorů. Rodiče koupili nový nábytek. Sněhové vločky 

se snášely na sluncem ozářenou krajinu. 

Požárníci zlikvidovali požár rychle. Jejich včasným zásahem nevznikly velké 

škody. Děti v cirkuse viděly i malé medvídky. Ti předvedli několik povedených 

kousků. Bílé myšky se míhaly v kleci. Hoši je upřeně pozorovali. Žáci odjeli na 

hory. Lákaly je především svahy plné čerstvě napadaného sněhu. Mladí lidé 

spěchali na koncert. Na stadionu se jich sešly celé davy. 

3. Ptejte se na podmět, potom doplňte koncovky příčestí minulého. 

Pilně jsme se učili. Upozorňovali nás na to předem. Nechtěli nám sdělit 

podrobnosti. Závodili  jsme v běhu. Proč jste nám to neřekli ? Jezdili jsme venku 

na kole. Kam jste šli? Jeho výmluvy jsme už znali zpaměti. Říkali mi Leni. 

4. Doplňte i, í / y, ý. 

Dušan a Dáša se dali do běhu. Žáci a žákyně se zúčastnili letního tábora. 

Maminky a děti seděly v parku. Muži i ženy po práci odpočívali.  


