
 

1. Urči druh věty podle postoje mluvčího: 

Jakou barvu má ta mikina?..........................................Včera byli u nás na návštěvě Polívkovi.…………………………Jdi 

pěšky!...................................Hlavně ať dnes neprší!................................ 

2. Nakresli grafy těchto vět: 

Večer pověsila maminka vyprané záclony do dětského pokoje. 

V naší ulici máme nově vydlážděné chodníky. 

3. Urči všechny větné členy- nadepiš i druh přísudku. 

 

Do své sbírky jsem získal první cenný kámen nedávno ze staré zdi. 

 

Na radu lékaře jsem začal pravidelně cvičit v místní posilovně. 

4. Vypiš podmět a urči jeho slovní druh: 

Modrá je nejhezčí barva. 

Sálem se rozléhalo hlasité ,,hurá“.  

Ze stromu již opadalo listí. 

Není hezké se mu posmívat. 

5. Rozliš ve větě, zda se jedná o podmět nevyjádřený (N) nebo všeobecný (V). 

V divadle hráli absurdní hru R.U.R. od Čapka……….Už jsi viděl moje nové brusle?.........Mají tu výbornou 
polévku………. 

6. Podtrhni přísudek a urči ho celými slovy: 

Milan je nejvyšší  žák ve třídě.     ……………………………….To jsi mu nemusel říkat!    

………………………………Sestra je učitelkou na základní škole.    …………………………………..  Zítra se budu 

účastnit turnaje ve florbale.   ………………………………… 

7. Vyhledej ve větách doplněk a urči ho: 

 Děti běhaly po trávě bosy. Tvářil se na mě jako kakabus. Cítila se v cizině osamocena. 

8. Podtrhni  přívlastek  a nadepiš, zda je několikanásobný (N) nebo  postupně rozvíjející (PR). Doplň chybějící 
čárky. 

Na tenkou bavlněnou košili si oblékl dlouhý zimní plášť. Předlohy byly vyrobeny z modré červené a zelené látky. 

Zhlédli jsme zajímavý švédský anglický a americký dokument. Ve škole máme hudební výtvarnou ale i tělesnou 

výchovu. 

9. Urči  druh věty jednoduché (ne zkratkou): 

Stát!      Stůj a nehýbej se.  Restaurace U Černé kočky. 

Venku sněží.     Asi půjdu ven se psem. 



10. Za větné celky nadepiš, zda se jedná o  větu jednoduchou (VJ) nebo  souvětí (S). Doplň interpunkci (čárky) 

a zakroužkuj spojovací výrazy mezi větami: 

Naši předkové věřili že zlatý květ kapradí má zázračné účinky. ……….    Ale málokteří se odvážili jít kvítek hledat 

protože si mysleli že jej střeží ty nejtemnější síly pekelné.     …….    Pojďme se na tuto starobylou rostlinu podívat 

dnešníma očima.     ……………   Kapraďorosty patří do skupiny výtrusných rostlin.   ………    Rozmnožují se výtrusy a 

z něj začne růst nová rostlina.  …….. 

11. Zakroužkuj správné písmeno: 

E/egyptské  P/pyramidy  N/náměstí  R/republiky 

K/karlova U/univerzita  T/tylovo N/nábřeží 

Č/čech a N/němec  G/gymnázium v N/novém B/bydžově 

F/finský doklad   J/jižní A/amerika a J/jižní E/evropa 

U/ulice  V/v  K/kopečku  D/dvořákova  O/opera  R/rusalka 

 

12. Doplň znaménka: 

Moje babička mi řekla  Už sis umyl před jídlem ruce 

 

Krásně to voní odpovídám a běžím k umyvadlu 

 

Buchty s mákem povídám ty já mám nejraději 

 

 


