
ČÁRKA  VE  VĚTĚ  JEDNODUCHÉ 
 

- několikanásobný větný člen (pokud není spojen spojkami a, i, ani, nebo, 
či ve významu slučovacím)  -  Naučil se číst, psát a počítat.  

- přívlastek volný  -  Naše země, ležící uprostřed Evropy, má krásnou 
přírodu.  

- přístavek  -  Božena Němcová, česká spisovatelka, napsala Babičku. 
- oslovení  -  To se vám, přátelé, povedlo. 
- samostatný větný člen  -  Hrát na housle, to mě nikdy nebavilo. 
- vsuvka  -  Vlak odjíždí, pokud se nemýlím, až v deset hodin. 
- citoslovce (které není mluvnicky začleněno do věty)  -  Ach, to je krásné! 

 
1. Doplň do vět jednoduchých čárky a odůvodni, o který případ se jedná: 
Pěšky to se mu moc nechtělo. ________________________________________ 
Dnes dopoledne jsme měli češtinu zeměpis matematiku a tělocvik. ___________ 
Máš na mě Sabino čas? _____________________________________________ 
Halo kdo mi s tím pomůže? __________________________________________ 
Bylo to bez přehánění nejméně dva kilometry. ___________________________ 
Maminka před nás položila mísu koláčů vonících vanilkou a skořicí. _________ 
Pohled dolů ten se mi totiž ani trochu nelíbil. ____________________________ 
Včera mi volala Maruška moje známá z práce. ___________________________ 
Sviť měsíčku sviť! _________________________________________________ 
Fuj to jsem se lekla! ________________________________________________ 
Viděl jsi ho lenocha? _______________________________________________ 
Kliďte se odtud uličníci! ____________________________________________ 
Úkol zadaný panem učitelem jsem včera nepochopil. _____________________ 
Paní Kloučková naše sousedka odjela na dovolenou. ______________________ 
Tady je zima brrr. _________________________________________________ 
 
 
2. Rozhodni, které citoslovce je větným členem a které není. Doplň správně 
čárky:  
Liška hup do nory a bylo po lovu. _____________________________________ 
No no vždyť se tak moc nestalo! ______________________________________ 
Ach jo s tebou je práce. _____________________________________________ 
Šup s penězi do pytle a byl za horami. _________________________________ 
Zvedl se vítr a dveře prásk za mými zády. ______________________________ 
Náhle se ozvalo tiché mňau. _________________________________________ 
Hola kdo mi pomůže? ______________________________________________ 
Au nech toho! ____________________________________________________ 
Nuže jak jste se rozhodli? ___________________________________________ 
Stadionem se neslo mohutné hurá. ____________________________________ 



3. Rozhodni, kdy se jedná o přívlastek volný a těsný. Doplň správně čárky: 
Jméno napsané pod tímto článkem mi nic neříká. _________________________ 
Karel píšící levou rukou byl s úkolem hotov jako poslední. _________________ 
V dálce se objevila silueta domu chráněného kopcem a stromy. _____________ 
Lesy odpočívající v parném letním dni omamně voněly. ___________________ 
Domy postavené pod prudkým svahem bývají ohroženy sesuvem půdy. _______ 
Střechy pokryté sněhem vypadaly jako pocukrované. _____________________ 
Autobusy označené v jízdním řádu křížkem jezdí v neděli a ve svátek. ________ 
Film zachycující život bobrů vám můžu doporučit. _______________________ 
Nemohl spustit oči z dívky sedící v řadě před ním. _______________________ 
Lidé píšící levou rukou mají většinou horší písmo. _______________________ 
 
 
4. Rozhodni, kdy se jedná o jednoslovné vsuvky a kdy o vsuvky s větnou 
stavbou. Doplň čárky: 
Já jsem na to musím se přiznat přišel úplně sám. _________________________ 
Odjel pravděpodobně k babičce na Moravu. _____________________________ 
Jak to chodí u vás mohu-li se zeptat s kapesným? ________________________ 
Jednou bylo to takhle na podzim jsem se vypravil do hor. __________________ 
Dejte mi prosím dvakrát džus. ________________________________________ 
Knížku ti vrátím možná už zítra. ______________________________________ 
Nemohl jsem si bůh ví proč vzpomenout. _______________________________ 
Bude myslím doma. ________________________________________________ 
Mně se to upřímně řečeno ani trochu nelíbí.  ____________________________ 
Kde u všech rohatých zase vězí? ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŘEŠENÍ 
1. Doplň do vět jednoduchých čárky a odůvodni, o který případ se jedná: 
Pěšky, to se mu moc nechtělo. Samostatný větný člen 
Dnes dopoledne jsme měli češtinu, zeměpis, matematiku a tělocvik. 
Několikanásobný větný člen 
Máš na mě, Sabino, čas?  Oslovení 
Halo, kdo mi s tím pomůže? Citoslovce 
Bylo to, bez přehánění, nejméně dva kilometry. Vsuvka 
Maminka před nás položila mísu koláčů, vonících vanilkou a skořicí. Pk volný 
Pohled dolů, ten se mi totiž ani trochu nelíbil. Samostatný větný člen 
Včera mi volala Maruška, moje známá z práce. Přístavek 
Sviť, měsíčku, sviť! Oslovení 
Fuj, to jsem se lekla!  Citoslovce 
Viděl jsi ho, lenocha? Samostatný větný člen 
Kliďte se odtud, uličníci! Oslovení 
Úkol, zadaný panem učitelem, jsem včera nepochopil. Pk volný 
Paní Kloučková, naše sousedka, odjela na dovolenou. Přístavek 
Tady je zima, brrr. Citoslovce 
 
2. Rozhodni, které citoslovce je větným členem a které není. Doplň správně 
čárky:  
Liška hup do nory a bylo po lovu. přísudek 
No no, vždyť se tak moc nestalo!  
Ach jo, s tebou je práce.  
Šup s penězi do pytle a byl za horami. přísudek 
Zvedl se vítr a dveře prásk za mými zády. přísudek 
Náhle se ozvalo tiché mňau. podmět 
Hola, kdo mi pomůže?  
Au, nech toho!  
Nuže, jak jste se rozhodli?  
Stadionem se neslo mohutné hurá. podmět 
 
3. Rozhodni, kdy se jedná o přívlastek volný a těsný. Doplň správně čárky: 
Jméno napsané pod tímto článkem mi nic neříká.  Pk těsný 
Karel, píšící levou rukou, byl s úkolem hotov jako poslední.  Pk volný 
V dálce se objevila silueta domu, chráněného kopcem a stromy.  Pk volný 
Lesy, odpočívající v parném letním dni, omamně voněly.  Pk volný 
Domy postavené pod prudkým svahem bývají ohroženy sesuvem půdy. Pk těsný 
Střechy pokryté sněhem vypadaly jako pocukrované.  Pk těsný 
Autobusy označené v jízdním řádu křížkem jezdí v neděli a ve svátek. Pk těsný 
Film zachycující život bobrů vám můžu doporučit. Pk těsný 
Nemohl spustit oči z dívky sedící v řadě před ním.  Pk těsný 
Lidé píšící levou rukou mají většinou horší písmo.  Pk těsný 



4. Rozhodni, kdy se jedná o jednoslovné vsuvky a kdy o vsuvky s větnou 
stavbou. Doplň čárky: 
Já jsem na to, musím se přiznat, přišel úplně sám.  
Odjel pravděpodobně k babičce na Moravu.  
Jak to chodí u vás, mohu-li se zeptat, s kapesným?  
Jednou, bylo to takhle na podzim, jsem se vypravil do hor.  
Dejte mi prosím dvakrát džus.  
Knížku ti vrátím možná už zítra.  
Nemohl jsem si, bůh ví proč, vzpomenout.  
Bude myslím doma.  
Mně se to, upřímně řečeno, ani trochu nelíbí.   
Kde, u všech rohatých, zase vězí?  


