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PRACOVNÍ  LIST 
PODMĚT  A  PŘÍSUDEK – 6. ročník 

 
1. Podtrhni podmět a přísudek: 
 
Nad zahradami ve výši poletují ptáci. 
Závodíte ve všech disciplínách? 
Klády dopravují dělníci na přívěsném vozíku. 
Příště už se budu více snažit. 
Zralé hrušky, třešně a broskve ležely v bednách. 
Veverka jen snášela a ukládala zásoby. 
Uprostřed lesa se dívka zastavila. 
Ráda bych se dostala na střední školu. 
 
2. Podtrhni přísudek a rozliš přísudek slovesný (S) a jmenný se sponou (JS): 
 
Brambory se staly základní potravinou. ___ 
Pavel je náš nejlepší tenista. ___ 
Do mlékárny svážejí mléko z celého okolí. ___ 
Vypravujte nám dnes nějakou novou pohádku! ___ 
Karel IV. je zakladatelem univerzity v Praze. ___ 
Děti budou cvičit ve velké tělocvičně. ___ 
 
3. Přísudek slovesný převeď na přísudek jmenný se sponou a naopak: 
 
Po odborném výcviku se stal letcem. 
_________________________________________ 
Na chatě jsem byla velmi pracovitá. 
_________________________________________ 
Milan studuje na střední škole. 
_________________________________________ 
Celá louka se zelenala. 
_________________________________________ 
 
4. Doplň písmena (shoda podmětu s přísudkem): 
 
Šípy prolétl_ vzduchem. Děvčata si zpíval_. Lidové písně zněl_ vesele. Chodci 
se u silnice rychle zastavil_. Nad lesy se objevil_ jestřábi. V křoví se krčil_ 
sýkory. Kočky a psi se navzájem škádlil_. Nevylekal_ je ani lidské hlasy. V lese 
jsme zahlédl_ srnky a koroptve. Na dvorku se mňoukáním ozýval_ koťata. 
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ŘEŠENÍ: 
1. poletují = ptáci 
    (vy) = závodíte 
    dopravují = dělníci 
    (já) = budu se snažit 
     hrušky, třešně, broskve = ležely 
     veverka = snášela a ukládala 
     dívka = se zastavila 
     (já) = dostala bych se 
 
2.  
Brambory se staly základní potravinou. JS 
Pavel je náš nejlepší tenista. JS 
Do mlékárny svážejí mléko z celého okolí. S 
Vypravujte nám dnes nějakou novou pohádku! S 
Karel IV. je zakladatelem univerzity v Praze. SJ 
Děti budou cvičit ve velké tělocvičně. S 
 
3.  
Po odborném výcviku létal letadlem. 
Na chatě jsem pracovala. 
Milan je studentem na střední škole. 
Celá louka byla zelená. 
 
4.  
Šípy prolétly vzduchem. Děvčata si zpívala. Lidové písně zněly vesele. Chodci 
se u silnice rychle zastavili. Nad lesy se objevili jestřábi. V křoví se krčily 
sýkory. Kočky a psi se navzájem škádlili. Nevylekaly je ani lidské hlasy. V lese 
jsme zahlédli srnky a koroptve. Na dvorku se mňoukáním ozývala koťata. 
 
 
  


