
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 (XII.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: osmý (8. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Druhy vedlejších vět 

 

 
Vedlejší věta doplňková 

 

 

VV doplňková 
- závisí jako DOPLNĚK na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje ke jménu (v 

podmětu nebo předmětu) 
- věta řídící končí zpravidla podstatným jménem, zájmenem 
- ve větě hlavní bývá často sloveso smyslového vnímání (pozorovat, vidět, slyšet…) 
 

Ptáme se na ni zároveň 2 otázkami: JAK? JAKÝ? a řídící větou. 
 
Bývá připojena spojovacími výrazy JAK, KTERAK, ABY, ŽE 
 
Viděli jsme kočku, jak krmí svá koťata. 
 
Ptáme se: Jak jsme viděli kočku? Jakou kočku jsme viděli? 
Odpovídáme: Viděli jsme kočku krmit koťata. Viděli jsme kočku krmící koťata. 
 

 

 

 

 

1. Rozlište věty doplňkové a přívlastkové: 

 

 

1. Dítě, které si hrálo na pískovišti, plakalo. 

2. Ještě nemám kamaráda, který by se pro mne obětoval. 

3. Přání, aby byl šťastný a zdravý, si několikrát nahlas opakoval. 

4. Petr ji spatřil, kterak běží po ulici. 

5. Přál si pokojíček, kde by měl všechny své věci. 

6. Viděl dívku, jak sbírala lesní plody. 

7. Na hygienické stanici, která sídlí zde ve městě, provádí očkování. 

8. Potkal ženu, jež byla velmi podobná jeho matce. 

9. Honza se mi líbil takový, jaký byl dříve. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Rozlište VV podmětné, předmětné a doplňkové: 

1. Chtěli po něm, aby jim pomohl s nákupem.  

2. Pozoroval rybáře, jak se pokouší přitáhnout rybu ke břehu. 

3. Monika si představovala, jak bude vypadat její pokoj. 

4. O našem sousedovi se povídá, že se bude stěhovat do ciziny. 

5. Často vídali paní Novákovou, jak si na ulici povídá se známými. 

6. V našem městě se proslýchá, že v jeho blízkosti bude stát nový supermarket. 

7. Při hodině zeměpisu nám učitel vyprávěl, jak cestoval po Severní Americe. 

8. Jiřík viděl, jak pilní mravenci sbírají ztracené korále princezny. 

9. Jiřík pozoroval mravence, jak sbírají korále pro princeznu. 

10. Babička si naštěstí všimla straky, jak odnáší prsten do svého hnízda. 

 

 

 

3. Určete druhy VV příslovečných: 

1. Postavil dům, aby mohl bydlet lépe. (účelová) 

2. Přestože byl nemocný, pozval mě dál. (přípustková) 

3. Když vycházeli ven, začalo pršet. (časová) 

4. Kamkoli přišli, tam nebyli vítáni. (místní) 

5. Nekoupil si boty, protože byly drahé. (příčinná) 

6. I když bych si to přál, nemohu jet s vámi. (přípustková) 

7. Dítě pracovalo, jak nejlépe umělo. (způsobová) 

8. Jestliže dostanu koně, budu nešťastnější na světě. (podmínková) 

9. Jedl, až měl břicho plné. (měrová) 

10. Kam ho posadili, tam zůstal. (místní) 

11. Ačkoli je starší, má nerozumné nápady. (přípustková) 

12. Tvářila se, že se jí to netýká. (způsobová) 

13. Odejde, kdy chce. (časová) 

14. Čím víc to chtěl, tím méně se mu dařilo. (měrová) 

15. Kdybys řekl víc, ublížil bys mu. (podmínková) 

16. Poněvadž venku bylo zima, oblékl si troje tepláky. (příčinná) 

17. Aby se Jirka neprobudil, přikryli ho teplou dekou. (účelová) 

18. Zabouchl dveře, než se nadál. (časová) 

 

 

 
 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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