
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM                                            
 

1. K daným podstatným jménům doplň vhodná příčestí minulá: 

 pěnkavy       svačily 

 mrazy       tleskali 

 děti       se rozlétly 

 telata       udeřily 

 diváci       odjeli 

 vítězové       bučela 

 lékaři       se radovali 

 rodiče       operovali  

2. Doplň i, í /y, ý. 

Ptáci poletoval__,  letadla přistával__, sklenice se leskl__, davy se 

shromáždil__, vlaky houkal__, maminky uklízel__, chlapci pobíhal__, čmeláci 

poletoval__, poupata se rozvíjel__, kosi zobal__, stroje běžel__, vlaštovky se 

vracel__, žita kvetl__, kohouti kokrhal__, lidé spěchal__, žáci se učil__, dívky 

cvičil__, stromy se ohýbal__, města zářil__ 

3. Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času minu- 

  lého. 

Čeští skláři (proslavit se) ……………………… svou zručností. Všechna letadla 

už (opustit) ………………………. letiště. Vznešení jeleni (pít) ……………….. 

ze studánky. Maminky (zavařovat) ……………………. ovoce na zimu. Na 

konce vesnice (být postaven) ………………………… nová stavení. 

4. Doplňte vynechaná písmena. 

Na sluníčku se vyhříval__ zmije. Jeleni okusoval__ mladé výhonky na větvích 

břízy. Koťata si hrál__ s klubíčkem. Oči mě od kouře pálil__. Koně nemohl__ 

těžký vůz utáhnout. V železniční stanici stál__ nákladní vozy. Od hluku nám 

zalehl__ uši. V houští se bělal__ kosti uhynulé srny.  Na pískovišti si hrál__ 

malé děti. U některých domků stál__ sněhuláci. Rodiče na nás čekal__  před 

školou.   



ŘEŠENÍ: 

. K daným podstatným jménům doplň vhodná příčestí minulá: 

 pěnkavy       svačily 

 mrazy       tleskali 

 děti       se rozlétly 

 telata       udeřily 

 diváci       odjeli 

 vítězové       bučela 

 lékaři       se radovali 

 rodiče       operovali 

  

2. Doplň i, í /y, ý. 

Ptáci poletovali,  letadla přistávala, sklenice se leskly, davy se shromáždily, 

vlaky houkaly, maminky uklízely, chlapci pobíhali, čmeláci poletovali, poupata 

se rozvíjela, kosi zobali, stroje běžely, vlaštovky se vracely, žita kvetla, kohouti 

kokrhali, lidé spěchali, žáci se učili, dívky cvičily, stromy se ohýbaly, města 

zářila 

3. Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času minu- 

  lého. 

Čeští skláři (proslavit se) se proslavili svou zručností. Všechna letadla už 

(opustit) opustila letiště. Vznešení jeleni (pít) pili ze studánky. Maminky 

(zavařovat) zavařovaly ovoce na zimu. Na konce vesnice (být postaven) byla 

postavena nová stavení. 

4. Doplňte vynechaná písmena. 

Na sluníčku se vyhřívaly zmije. Jeleni okusovali mladé výhonky na větvích 

břízy. Koťata si hrála s klubíčkem. Oči mě od kouře pálily. Koně nemohli těžký 

vůz utáhnout. V železniční stanici stály nákladní vozy. Od hluku nám zalehly 

uši. V houští se bělaly kosti uhynulé srny.  Na pískovišti si hrály malé děti. U 

některých domků stáli sněhuláci. Rodiče na nás čekali  před školou.   

 


