
ZÁKLADNÍ  VĚTNÉ  ČLENY 
SHODA  PŘÍSUDKU  S  PODMĚTEM 

 
1. Ve větách podtrhni základní větné členy: 
 
Výzkumníci museli vytvořit nový materiál. 
Přestanou se pacienti bát zubaře? 
Ošetření zubů je nepříjemné. 
Čistota – půl zdraví. 
Těšte se na příští týden. 
Nepřišel bys do školy i o prázdninách? 
Jirka by se chtěl stát popelářem. 
Náš děda je moudrý a laskavý člověk. 
 
 
2. Podtrhni podmět a urči, o jaký se jedná (jakým slovním druhem je 

vyjádřen):  
 
Jiřičky a vlaštovky si stavěly hnízda. ____________________ 
Nebavilo ho pracovat.   ____________________ 
Něco se tady ztratilo.    ____________________ 
Přijdete také zítra?    ____________________ 
Včera o tom mluvili v televizi.  ____________________ 
Z půdy se ozvalo tiché mňau.  ____________________ 
Hlavou zeď neprorazíš.   ____________________ 
Už jsem se na vás těšil.   ____________________ 
 
 
3. Podtrhni a urči druh přísudku: 
 
Milan je velmi zlobivý.   ____________________ 
Cink kamínek do okna.   ____________________ 
Nejraději bych plaval až na druhý břeh. ____________________ 
Tváře mu hořely studem.   ____________________ 
Odpoledne ještě mám vyvenčit psa. ____________________ 
Venku už začíná foukat.   ____________________ 
Ty ses stal mým nejlepším přítelem. ____________________ 
Žába žbluňk do rybníka.   ____________________ 
 
 
 



4.  Doplň správně koncovku ve shodě přísudku s podmětem, do závorky 
za větu zapiš, v jakém rodě je podmět:  
 
Děti z této třídy si oblíbil___ zeměpis. (____) Na návsi stál___ dva statní 
sněhuláci. (____) Mnohé stepi se změnil___ v poušť. (____) Bělounké 
mráčky plul___ po modré obloze. (____) Rodiče šl___ dětem naproti. (____) 
Na stadion se valil___ davy fotbalových fanoušků. (____) Lidé uměl___ plno 
krásných věcí. (____) Děvčata se vracel___ z kroužku až pozdě večer. (____) 
Lidi u rybníka obtěžoval___ mouchy. (____) Hlídky policistů zamezil___ 
další trestné činnosti. (____) 
 
 
5. Doplň správně koncovku ve shodě přísudku s podmětem:   
 
Děti a psi skotačil___ na trávníku. Rohlíky a housky dnes přivezl___ pozdě. 
Tatínek a maminka dnes přišl___ z práce později. Kočka a koťata se 
vyhříval___ na sluníčku. Rozkvetlé růže a pivoňky lemoval___ cestu. Stoly a 
židle natřel___ zelenou barvou. Děvčata a chlapec řezal___ prkna na plot. Na 
kraji lesa rostl___ modříny a borovice. Hynek a Slávek vypracoval___ návrh 
nového školního časopisu. Hvězdy a měsíc minulou noc nevyšl___.  
 
 
6. K daným podmětům doplňte vhodné přísudky a utvořte tak základní 

skladební dvojice: 
 
Štěňata    _____________________________ 
Chlapci     _____________________________ 
Letadla    _____________________________ 
Děti    _____________________________ 
Koně    _____________________________ 
Muži a ženy   _____________________________ 
Závodníci a jejich stroje _____________________________ 
Filmy    _____________________________ 
Dědeček s babičkou  _____________________________ 
Panovníci   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŘEŠENÍ 
 

1. Ve větách podtrhni základní větné členy: 
 
Výzkumníci museli vytvořit nový materiál. 
Přestanou se pacienti bát zubaře? 
Ošetření zubů je nepříjemné. 
Čistota – půl zdraví. 
Těšte se na příští týden. (vy) 
Nepřišel bys do školy i o prázdninách? (ty) 
Jirka by se chtěl stát popelářem. 
Náš děda je moudrý a laskavý člověk. 
 
 
4. Podtrhni podmět a urči, o jaký se jedná (jakým slovním druhem je 

vyjádřen):  
 
Jiřičky a vlaštovky si stavěly hnízda. Po – několikanásobný, vyj. 1 
Nebavilo ho pracovat.   Po – vyj. 5 
Něco se tady ztratilo.    Po – vyj. 3 
Přijdete také zítra? (vy)   Po - nevyjádřený 
Včera o tom mluvili v televizi. (oni) Po - všeobecný 
Z půdy se ozvalo tiché mňau.  Po – vyj. 10 
Hlavou zeď neprorazíš. (ty)   Po - všeobecný 
Už jsem se na vás těšil. (já)   Po - nevyjádřený 
 
 
5. Podtrhni a urči druh přísudku: 
 
Milan je velmi zlobivý.   Př – jmenný se sponou 
Cink kamínek do okna.   Př – vyjádřený citoslovcem 
Nejraději bych plaval až na druhý břeh. Př – slovesný jednoduchý 
Tváře mu hořely studem.   Př – slovesný jednoduchý 
Odpoledne ještě mám vyvenčit psa. Př – slovesný složený 
Venku už začíná foukat.   Př – slovesný složený 
Ty ses stal mým nejlepším přítelem. Př – jmenný se sponou 
Žába žbluňk do rybníka.   Př – vyjádřený citoslovcem 
 
 
 
 
 



4.  Doplň správně koncovku ve shodě přísudku s podmětem, do závorky 
za větu zapiš, v jakém rodě je podmět:  
 
Děti z této třídy si oblíbily zeměpis. (Ž) Na návsi stáli dva statní sněhuláci. 
(Mž) Mnohé stepi se změnily v poušť. (Ž) Bělounké mráčky pluly po modré 
obloze. (Mn) Rodiče šli dětem naproti. (Mž) Na stadion se valily davy 
fotbalových fanoušků. (Mn) Lidé uměli plno krásných věcí. (Mž) Děvčata se 
vracela z kroužku až pozdě večer. (S) Lidi u rybníka obtěžovaly mouchy. (Ž) 
Hlídky policistů zamezily další trestné činnosti. (Ž) 
 
 
2. Doplň správně koncovku ve shodě přísudku s podmětem:   
 
Děti a psi skotačili na trávníku. Rohlíky a housky dnes přivezli pozdě. 
Tatínek a maminka dnes přišli z práce později. Kočka a koťata se vyhřívaly 
na sluníčku. Rozkvetlé růže a pivoňky lemovaly cestu. Stoly a židle natřeli 
zelenou barvou. Děvčata a chlapec řezali prkna na plot. Na kraji lesa rostly 
modříny a borovice. Hynek a Slávek vypracovali návrh nového školního 
časopisu. Hvězdy a měsíc minulou noc nevyšly.  
 
 
3. K daným podmětům doplňte vhodné přísudky a utvořte tak základní 

skladební dvojice: 
 
Štěňata    Štěňata si hrála. 
Chlapci     Chlapci jezdili na kole. 
Letadla    Letadla přelétla nízko nad zemí. 
Děti    Děti si napsaly úkoly. 
Koně    Koně se napili vody. 
Muži a ženy   Muži a ženy se vrátili pozdě. 
Závodníci a jejich stroje Závodníci a jejich stroje vystartovali. 
Filmy    Filmy se všem líbily. 
Dědeček s babičkou  Dědeček s babičkou nás přišli navštívit. 
Panovníci   Panovníci zdravili poddané. 
 
 


