
ŘEŠENÍ - PRACOVNÍ LIST 3 - DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT  

1) Úkol: Zakroužkuj (nebo barevně označ) spojovací výraz, podtrhni VV příslovečnou a urči její druh.

  

Vysvětlený postup i řešení si najdeš na: https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8 
 
           VV příslovečná 

a) Jestliže mi hrozí špatné známky, učím se hodně.      podmínková 

b) Došli jsme až tam, kde je studánka.        místní 

c) Budu-li mít teplotu, půjdu k lékaři.        podmínková 

d) Spal tak tvrdě, že ani neslyšel zvonit budík.       měrová 

e) Když budeš mít pěkné známky, dostaneš nové kolo.      podmínková 

f) Když hodiny odbíjely jedenáctou, návštěvníci se začali zvedat k odchodu.   časová 

g) Když přijdeš domů, zavolej mi.         časová 

h) Do hor odjel sám, přestože jsme ho důrazně varovali.    přípustková 

i) Třebaže byl sníh již mokrý, ještě se lyžovalo.      přípustková 

j) Ačkoli bylo venku hodně zima, nosil ještě tričko a krátké kalhoty.    přípustková 

k) Aby se dopátrali pravdy, museli vyslechnout mnoho lidí.    účelová 

l) Pokud se na tebe dozvím něco nepříjemného, tak to schytáš.   podmínková 

m) Nepojedu tam, ani kdyby mi nabízeli milion.      Přípustková 

2) Úkol: Podtrhni vedlejší věty podmětné rovnou čarou, předmětné vlnovkou (nebo barevně označ). 

ŘEŠENÍ: Na VV podmětnou se ptám 1. pádem (jako na Po), na VV předmětnou se ptám jiným než 
1. pádem (jako na Pt). 
 

a) Zdálo se, že pršet nepřestane. (Kdo, co se zdálo?) 

b) Domníval jsem se, že ten koncert je dnes.  (Koho, co jsem se domníval?) 

c) Koho bychom měli přihlásit do mezinárodní soutěže, jsme se ještě nerozhodli. 
(O kom, o čem jsme se ještě nerozhodli?) 

d) Komu se to nelíbí, ať jde raději pryč. (Kdo, co ať jde pryč?)   

e) Naší snahou bylo, abyste si s ničím nemuseli dělat hlavu. (Kdo, co bylo naší snahou?)   

f) V kolik mi jede vlak, jsme zjišťovali na internetu. (Koho, co jsme zjišťovali na internetu?) 

g) Víš, co vyšlo v dnešních novinách? (Koho, co víš?), 

h) Je nutné, abychom si spolu promluvili. (Kdo, co je nutné?) 

i) Ještě se neví, jak všechno dopadne. (Kdo, co se neví?)   

j) Ještě nevím, jestli s tebou na výlet pojedu. (Koho, co ještě nevím?) 

 

3) Úkol: daného souvětí (třeba do ŠS sešitu) Proveď větný rozbor – zjisti počet vět, očísluj je, 

zakroužkuj spojovací výrazy, nakresli graf souvětí, urči druh vedlejších vět a souvětí, doplň 

interpunkci.  

https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8
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ŘEŠENÍ:  
1. Podtrhnu si přísudky – počet Př = počet vět   hodlá, neměl = 2 Př – 2 věty 
2. Zakroužkuji spojovací výrazy     kdy 
3. Očíslujeme věty      1.věta: Na otázku neměl odpověď. 

2.věta: Kdy mi hodlá vrátit mé věci. 
4. Zjistím, která věta je VH a která VV (mohu se na ni zeptat) Na jakou otázku neměl odpověď? 
5. Určím druh VV – podle způsobu, jakým se na ni ptám.  Na jakou otázku? = rozvíjím podstatné jm. = Pk 
6. Určím druh souvětí.      Kolik VH souvětí obsahuje? 
7. Doplním do souvětí interpunkci (= čárky)   Oddělím VH od VV. 

 

           1.H a            2.V                                                   1.H b 

Na otázku, kdy mi hodlá vrátit mé věci, neměl odpověď. 
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SOUVĚTÍ PODŘADNÉ (obsahuje pouze 1 VH) 
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