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1. Doplň i/y: 

 Koně běhal__ po louce, za nízkým plotem se pásl__ krávy. Sledoval__ jsme 

zprávy v televizi, když přišl__ sousedé, aby nám pogratuloval__. Skupinky studentů 

postával__ všude kolem vstupních dveří. Psi, kočky a slepice se pohyboval__ všude po 

dvoře, jen králíci zůstával__ zavření v králíkárně. Vlaštovky i jiřičky letos přiletěl__ 

pozdě, na jaře totiž dlouho řádil__ kruté mrazy. Neměl__ bychom to ohlásit? Davy 

fanoušků se tísnil__ těsně pod pódiem. Nové stroje se často porouchal__, fungoval__ jen 

těsně poté, co je montéři nainstaloval__. Dny plynul__ neskutečnou rychlostí a už tu zase 

byl__ Vánoce. 

 
2. Větu jednoduchou rozšiř o náležitou větu vedlejší. 
 
Na jabloni seděl kos. …………………………………………………………………………… 
   (VV přívlastková) 
 
Odešel domů……………………………………………………………………………………. 
   (VV příslovečná časová) 
 
Pojedeme nakupovat do Prahy………………………………………………………………….. 
   (VV příslovečná podmínková) 
 
Slíbili jsme si …………………………………………………………………………………… 
   (VV předmětná) 
 
Sára se vrátila ještě před večerkou …………………………………………………………….. 
   (VV příslovečná příčinná) 
 
Studoval dva cizí jazyky ………………………………………………………………….......... 
   (VV příslovečná účelová) 
 
Viděli mladou srnu ……………………………………………………………………………... 
   (VV doplňková) 
 
Upekla bábovku ………………………………………………………………………………... 
   (VV příslovečná způsobová) 
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3. Větu podmětnou označ zeleně, větu předmětnou žlutě. 

 Nevěděl, kdo přijde. 

 Povídal, že ti už nevěří. 

 Kdo seje vítr, sklízí bouři. 

 Že se ti to tak krásně podaří, jsem nevěřila. 

 Kdo má ještě hlad, může si jít přidat polévku. 

 Je nutné, abys ty peníze přinesl hned zítra. 

 

 

4. Vybarvi pouze políčka (11), ve kterých je spojka podřadicí (připojuje větu vedlejší). 

ale když proto že neboť 

i nebo dokonce vždyť poněvadž 

potom a jak však aby 

-li či tudíž ba i které 

tedy protože co kdo jenž 

 

 


