
OPAKOVÁNÍ  SKLADBY  -  7. ročník 
 

1. Urči větu jednočlennou, dvojčlennou nebo větný ekvivalent: 
Dávej pozor! 
Zahřmělo. 
Stát! 
Nechce se mi nic dělat. 
Padla mlha. 
A co já? 
Nádhera! 
 
2. Graficky znázorni větu jednoduchou a urči všechny větné členy: 
Všechny děti s rodiči vyrazily v sobotu do hor lyžovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Vyznačené větné členy nahraď vedlejší větou a urči její druh: 
Kvůli dešti hladiny řek stoupají. _____________________________________________ 
Chci bydlet na samotě. _____________________________________________________ 
Vyprávěl nám své zážitky z dovolené. ________________________________________ 
Vítěz bere vše. ____________________________________________________________ 
 
4. Urči druhy vedlejších vět: 
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. 
Udělal jsem to přesně tak, jak bylo uvedeno v návodu. 
Všichni dostali pokyn, aby si oblékli záchranné vesty. 
Vezmi si kabát, aby ti nebyla zima. 
Pojedeme, i když budou padat trakaře. 
Miloš není takový, jak si myslíš. 
 
5. Vedlejší věty nahraď větnými členy: 
Protože je nemocný, nepůjde do školy. _________________________________________ 
Pes, který štěká, nekouše. ___________________________________________________ 
Bude-li hezky, půjdeme na koupaliště. _________________________________________ 
Přál si, aby už bylo léto. ____________________________________________________ 
 
6. Vytvoř větu podle schématu: 
Když 1V, 2V, co 3V. _______________________________________________________ 
Ačkoli 1V, 2V, protože 3V. _________________________________________________ 
 
Puč – Pks – Po = Př – Pum. __________________________________________________ 
Pks – Po = Př –Pt. _________________________________________________________ 



ŘEŠENÍ 
 

1. Urči větu jednočlennou, dvojčlennou nebo větný ekvivalent: 
Dávej pozor!  dvojčlenná 
Zahřmělo.   jednočlenná 
Stát!   větný ekvivalent 
Nechce se mi nic dělat. jednočlenná 
Padla mlha.  dvojčlenná 
A co já?   větný ekvivalent 
Nádhera!   větný ekvivalent 
 
2. Graficky znázorni větu jednoduchou a urči všechny větné členy: 
Všechny děti s rodiči vyrazily v sobotu do hor lyžovat. 
 

 děti (Po) ======== vyrazily (Př) 
 
všechny (Pks)    s rodiči (Pkn)  sobotu (Puč)    do hor (Pum)  lyžovat (Pu účelu)  

 
 

 
3. Vyznačené větné členy nahraď vedlejší větou a urči její druh: 
Kvůli dešti hladiny řek stoupají. Protože prší, hladiny řek stoupají. (Vv příčinná) 
Chci bydlet na samotě. Chci bydlet tam, kde je samota. (Vv místní)  
Vyprávěl nám své zážitky z dovolené. Vyprávěl nám, co zažil o dovolené. (Vv Pt) 
Vítěz bere vše. Kdo zvítězí, bere vše. (Vv Po) 
 
4. Urči druhy vedlejších vět: 
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. měrová 
Udělal jsem to přesně tak, jak bylo uvedeno v návodu. způsobová 
Všichni dostali pokyn, aby si oblékli záchranné vesty. přívlastková 
Vezmi si kabát, aby ti nebyla zima. účelová 
Pojedeme, i když budou padat trakaře. přípustková 
Miloš není takový, jak si myslíš. přísudková 
 
5. Vedlejší věty nahraď větnými členy: 
Protože je nemocný, nepůjde do školy. Kvůli nemoci nepůjde do školy. 
Pes, který štěká, nekouše.  Štěkající pes nekouše. 
Bude-li hezky, půjdeme na koupaliště. Za hezkého počasí půjdeme na koupaliště. 
Přál si, aby už bylo léto. Přál si léto. 
 
6. Vytvoř větu podle schématu: 
Když 1V, 2V, co 3V. např. Když přišel, vyprávěl nám, co zažil. 
Ačkoli 1V, 2V, protože 3V. např. Ačkoli prší, vydáme se na cestu, protože jsme to slíbili. 
 
Puč – Pks – Po = Př – Pum. např. Ráno všechny děti odešly do školy. 
Pks – Po = Př –Pt. např. Můj bratr si koupil zmrzlinu. 
 
 


