
29. 4. 2020                                           Třída:                            Jméno:  ŘEŠENÍ 

Opakovací písemka – SKLADBA: větné členy a vedlejší věty 
(Ve formátu doc můžeš doplnit přímo, ale nerozhoď řádky, ať formulář zůstane přehledný. V PDF 
doplň ručně, ofoť, naskenuj, pošli.) 
 
Větné členy: urči podtržený větný člen (pomoz si učebnicí, opakuj si modré poučky) 
 

1. Navrhli ho velitelem mužstva. ……………………………..doplněk (navrhli velitelem, ho velitelem) 
2. Martin chce studovat na sportovním gymnáziu. …………………………..přísudek  slovesný složený 
3. Můj bratr je nejlepším žákem školy. …………………………..přísudek jmenný se sponou 
4. Právě čtu třetí díl knihy. ……………………..přívlastek shodný k podstatnému jménu díl (Jaký díl?) 
5. Netopýr ušatý je vzácný živočišný druh. - přívlastek shodný v odborném názvu, proto je za 

jménem netopýr, při skloňování se se svým jménem přívlastek shoduje v koncovkách 
6. Boty z kůže jsem také roztrhal. …………………………….přívlastek neshodný, neshoduje se 

v koncovkách při skloňování s řídícím podstatným jménem boty 
7. Katka navštívila babičku. ……………………….předmět (navštívila koho, co? – 4. P.) 
8. Od rána se neozvala. ……………………………příslovečné určení času (Odkdy se neozvala?) 
9. Pracoval na zahradě. ……………………………příslovečné určení místa (Kde pracoval?) 
10. Zpívala živě. ………………………………………příslovečné určení způsobu (Jak zpívala?) 
11. Musíte se hodně snažit. ……příslovečné určení míry (Do jaké míry, jak moc se musíte snažit?) 
12. I přes poruchu motoru závod dokončil. …………………………………příslovečné určení přípustky (I 

přes do, navzdory čemu závod dokončil?) 
13. Pro nemoc bylo představení zrušeno. ………………………………….příslovečné určení příčiny (Proč, 

z jaké příčiny bylo představení zrušeno?) 
14. Za hezkého počasí budeme grilovat. ……………………………příslovečné určení podmínky (Za jaké 

podmínky budeme grilovat?) 
15. Odešla na nákup. …………………………………………………….Pu účelu (Proč, za jakým účelem odešla?) 
16. Dva se už přiznali. …………………………………….podmět vyjádřený číslovkou 
17. Všichni mi to potvrdili. ………………………………………podmět vyjádřený zájmenem 
18. Ozvalo se hromové hurá. ……………………………………….podmět vyjádřený citoslovcem 
19. Jeho přáním bylo vrátit se domů. ……………………………..podmět vyjádřený slovesem v infinitivu 
20. Hlásili to v televizi. …………………………………………………..všeobecný podmět 

 
Vedlejší věty: vedlejší větu podtrhni a urči její druh (pomoc hledej v učebnici) 
 

1. Obloha byla, jako by ji vymetl. ………………………………………………..VV přísudková 
2. Ten, kdo dobře pracoval, zaslouží pochvalu. ……………………………VV podmětná 
3. Karel tvrdil, že hráli včera fotbal. …………………………………………….VV předmětná 
4. Vrátil se tam, odkud vyšel. ……………………………………………………..VV příslovečná místní 
5. Když se vrátil, vyprávěl své zážitky z cest. ………………………………  VV příslovečná časová 
6. Mluv tak, aby ti ostatní rozuměli. ……………………………………………VV příslovečná způsobová 
7. Honza si směl odnést tolik zlata, kolik unesl. ……………………………VV příslovečná měrová 
8. Přišel pozdě, protože mu ujel vlak. …………………………………………  VV příslovečná příčinná 
9. Tatínek šel na úřad, aby zaplatil poplatky za odpad. …………………VV příslovečná účelová 
10. Jestliže dostanu dobrou známku, maminka mě pochválí. …………VV příslovečná podmínková 
11. Ačkoli se Radek učil, dostal špatnou známku. …………………………  VV příslovečná přípustková 
12. Byl to chlapec, který dobře hrál hokej. ……………………………………  VV přívlastková 
13. Pláž, na kterou jsme chodili, byla oblázková. ……………………………VV přívlastková, vložená do 

řídící věty 
14. Viděl jsem srnky, jak se pasou. ………………………………………………..VV doplňková 
15. Kdo si hraje, nezlobí. ……………………………………………………………….VV podmětná 


