
Věta jednoduchá, souvětí - řešení 

1. Rozlište věty jednoduché a souvětí. Věty jednoduché 

podtrhněte. 

a/ Těšíme se na váš brzký návrat. Rozčilením bouchla dveřmi a vyšla před 

dům. Na obloze, která byla ještě zamračená, začaly vykukovat první hvězdy. 

Byla ještě zima. Neustále se musela nadechovat. 

b/ Kosi, sýkorky a vrabci se slétali k budce pro potravu. První sluneční 

paprsky už svítily, ale venku vládla ještě zima, která se nechtěla jen tak vzdát 

své moci. Pozdravte. Venku řádí vichřice a padají kroupy. 

* Najděte větu, ve které je několikanásobný podmět.  

2. Spojte přísudky s vhodnými podměty a utvořte s nimi věty. 

objevil __________________________________________________ 

skáču ___________________________________________________ 

utíká ____________________________________________________ 

kape _____________________________________________________ 

píše ______________________________________________________  

teče _____________________________________________________ 

bolí ______________________________________________________ 

padá _____________________________________________________ 

3. Rozvíjejte spojení podmětu s přísudkem. Tvořte věty. 

moucha bzučí ______________________________________________ 

kotě přede ________________________________________________ 

moře šumí _________________________________________________ 

růže voní __________________________________________________ 

teta vaří _________________________________________________ 



šála hřeje ________________________________________________ 

budík tiká ________________________________________________ 

4. Vyhledejte základní skladební dvojici (podměty podtrhněte 

rovnou čarou, přísudky vlnovkou). 

Divoká husa vyletěla z rákosí. Z komína se vyvalil hustý kouř. Zdvihl se vítr. 

Babička mi dobře poradila. Na míse voněla jablka. Za plotem mňoukala kočka. 

Jan přišel domů pozdě. Bratr mi vše podrobně vyprávěl. Ze stromů padalo 

listí. Do třídy vstoupil učitel. Děda mi koupil zlaté náušnice. Před domem 

zastavilo auto. Vlak vjel na nádraží. Z okna se vyklonila něčí hlava. 

5.  Doplňte koncovky přísudků. 

Kluci se poprali. Bětce narostly dlouhé vlasy. Některá cvičení byla hodně 

těžká. V trávě vykvetly pampelišky. Chtěli jsme se tam podívat. Holky krásně 

uklidily třídu. Šaty mi vlály ve větru. Některá města se do soutěže 

nepřihlásila. Sestřičky se o mě hezky staraly. Děti málo četly. 

6. Vytvořte větu (popřípadě souvětí) z následujících písmen. 

(písmeno = začáteční písmeno slova)- Dobrovolný úkol 

K, B, D, O, Š - 

_____________________________________________________ 

T, S, N, D, P - 

______________________________________________________ 

H, CH, K, R, D, T, N - 

_______________________________________________________ 

B, F, L, M, P, S, V, Z - 

_______________________________________________________ 

 

 


