
                     Souvětí – druhy vedlejších vět - řešení 

1. Rozliš věty podmětné a předmětné (ty podtrhni červeně): 

 

Je rozhodnuto, že přijdeme příští týden na vyšetření. 

Co se stalo, je známo po celém světě. 

Neví se, kdy to bude vyřešené. 

Řekněte to tomu, kdo přišel poslední. 

Kdo udělal chybu, ať se ji snaží vždy napravit. 

Je přece nutné, aby za námi ještě dnes přišel.  

Zajímá nás, co se událo. 

Ještě se neví, jak budou pokračovat stavební práce. 

 

2. Zkuste větu předmětnou změnit na doplňkovou: 

 

Viděl jsem, jak sedí na lavičce………Viděl jsem ho, jak sedí na lavičce. 

Brzy ráno slyšel, jak kohout kokrhá……Brzy ráno slyšel kohouta, jak kokrhá. 

Spatřil jsem, jak neznámý člověk utíká do lesa….Spatřil  jsem neznámého člověka, jak utíká do 

lesa. 

Slyšeli jste, jak hraje Irena na klavír?........Slyšeli  jste Irenu, jak  hraje na klavír? 

V létě jsme viděli, jak se srny pasou v lese……V létě  jsme viděli srny, jak se pasou. 

 

3. Teď opačně- větu doplňkovou na předmětnou: 

 

Najednou jsem ucítil vánek, jak slabě vane….Najednou jsem ucítil, jak vánek slabě vane. 

Napjatě sledoval Petra, jak dělá laboratorní pokus…Sledoval, jak Petr dělá laboratorní pokus. 

Zaslechl jsem bratra, jak bouchl dveřmi…………Zaslechl jsem, jak bratr bouchl dveřmi. 

Zítra budeme ve škole pozorovat buňky, jak se dělí……Zítra budeme ve škole pozorovat, jak se 

dělí buňky. 

Zaslechli jsme děti, jak volaly o pomoc…………Zaslechli jsme, jak děti volaly o pomoc. 

 

4. Rozliš věty příslovečné způsobové (potrhni červeně) a měrové: 

 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál. 

Udělal jsem to přesně tak, jak jsi mi poradil. 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. 

Postavte se tak, abyste byli čelem k sobě. 

Tvářil se, jako by mu patřil celý svět. 

Je daleko chytřejší, než si myslíte. 

 

5. Urči druh vedlejších vět a podtrhni je: 

 

Jakmile přišel domů, ihned šel telefonovat svému kamarádovi……………časová 

Půjdu tam, i když  se mi tam nebude dařit………………… přípustková 



Nestalo by se to, kdyby Petr včas zasáhl………………………………podmínková 

Zahlédl jsem Adama, jak utekl zadním vchodem………………..doplňková 

Bylo dohodnuto, že se vrátíte do půlnoci……………………………podmětná 

Ačkoli vyběhl mezi posledními, závod přece vyhrál…………… přípustková 

Šel jsem tam, protože jsem byl zvědavý na výsledek……………příčinná 

Šel jsem tam, abych mohl nahlédnout do zákulisí…………………účelová 

Ta spolužačka, o které mluvím, bydlí v této ulici………………………přívlastková 

Když zrovna nebudu mít čas, nepůjdu tam……………………………časová 

 

 


