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1.  

Vytvořená souvětí musí mít dva přísudky = 2 slovesa 

Bylo příjemné oddávat se vodním radovánkám. Věta jednoduchá – oddávat se (podmět)!!!, nejde o 

sloveso v určitém tvaru, ale o sloveso v infinitivu 

 

Není jisté, že uspěje. 

Říká se, že to zavinil on. 

Je zdravé, když jíme ovoce a zeleninu. 

Nebylo čitelné, co včera napsal. 

 

 

 

2. Rozlište, kdy se jedná o vedlejší věty podmětné, barevně je označte:  

 
Není mi známo, jak příběh pokračoval.  (Co mi není známo?) 

 

Že mi přišel doporučený dopis, jsem se dověděla z informačního lístku  

ve schránce. VV předmětná (Koho, co jsem se dověděla?) 

 

V novinách psali, že se na náměstí budou konat výroční trhy. VV předmětná (Koho, co v novinách psali?) 

 

Dosud se nezjistilo, kdo rozbil okno u tělocvičny. (Co se dosud nezjistilo?) 

 

Viděli jsme, kdo se díval přes plot k sousedům do zahrady. VV předmětná (Koho, co jsme viděli?) 

 

Bylo zajímavé, co se vyprávělo o hradních strašidlech. (Co bylo zajímavé?) 

 

Slyšel, jak se z altánku ozývalo chichotání děvčat. VV předmětná (Koho, co slyšel?) 

 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (Kdo padá sám do jámy?) 

 

 

 

3.  Doplňte vedlejší věty přísudkové: řešení individuální, ale doplňujeme vždy JAKÉ CO JE 

 
Člověk byl, jako by dva dny nespal. X Člověk byl ospalý. Člověk byl unavený. 

 

Obloha byla, jako by ji vymetl. X Obloha byla jako vymetená. Obloha byla úplně čistá. 

 

Byl, jako by ho někdo urazil. X Byl uražený.  

  



Petr byl, jako by ho vyměnili. X Petr byl jako vyměněný. 

 

 

 
4) Nahraďte ve větách přísudky jmenné se sponou vedlejšími větami přísudkovými: 

 

Princezna byla jako začarovaná. Princezna byla, jako by ji začarovali. 

 

Jirka byl jako vyměněný. Jirka byl, jako by ho vyměnili. 

 

Krajina byla jako pocukrovaná. Krajina byla, jako by ji pocukroval.  

 

Výsledky hokejového utkání byly předpokládané. Výsledky hokejového utkání byly takové, jaké jsme 

předpokládali. 
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