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a) Úkol: Určete druh jednotlivých souvětí 

Řešení: 

1. V každé výpovědi nejprve podtrhnu Př (přísudky), abych zjistila počet vět. 

2. Pokud jsem našla ve výpovědi Př 1 – jde o větu jednoduchou. 

3. Pokud jsem našla ve výpovědi Př více než 1 (2 a více) – jde o souvětí. 

4. U souvětí si označím počet vět, zakroužkuji si spojovací výrazy a určím, která věta je VH a VV. 

5. Pokud je ve větě pouze 1 VH, jde o souvětí podřadné. 

6. Pokud je ve větě ve větě více VH, jde o souvětí souřadné. 

Vysvětlivky:  

a) Přísudky jsou podtrženy (nemám vlnovku) – ty je máš v sešitě podtrženy tužkou vlnovkou. 

b) Spojovací výrazy jsou označeny fialově – ty je máš v sešitě tužkou zakroužkovány. 

 

Proč zčervenáme? 

     1.V                        2. H                                       3.V 

1.  Když cvičíme, překypujeme energií, která se mění v teplo. 
a) 3 Př = 3 věty  

b) Kdy překypujeme energií? Když cvičíme.  1.věta = VV příslovečná časová 

c) Jakou energií? Která se mění v teplo.   3.věta = VV přívlastková 

d) Pouze 1 VH 

Řešení: souvětí podřadné 

      1.V                                            2. H                                                                3.V 

2.  Aby se tělo nepřehřálo, odvádí krev teplo k povrchu kůže, kde se uvolní do okolního 

vzduchu. 
a) 3 Př = 3 věty  

b) Proč odvádí krev? Aby se nepřehřálo.    1.věta = VV příslovečná důvodová 

c) K jakému povrchu? Kde se uvoní do vzduchu. 3.věta = VV přívlastková 

d) Pouze 1 VH 

Řešení: souvětí podřadné 

 

3.  Kůže obličeje má mnoho vlásečnic uložených blízko povrchu. 
Řešení: 1 Př = věta jednoduchá 

 

       1.V                                         2. H                                                     3.H                    4.H      

4.  Když se zahřejeme, vlásečnice se naplní krví, zvětší se a kůže zčervená. 
a) 4 Př = 4 věty  

b) Kdy se vlásečnice naplní krví, zvětší se a …? Když se zahřejeme.  1.věta = VV příslovečná časová 

c) 2., 3. + 4.věta jsou VH (nelze se na ně zepat)  

Řešení: souvětí souřadné 

 

5.  Proto váš obličej vypadá zardělý. 
Řešení: 1 Př = věta jednoduchá 

 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:  

1. souvětí podřadné 

2. souvětí podřadné 

3. věta jednoduchá 

4. souvětí souřadné 

5. věta jednoduchá 
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Úkol: Nakreslete graf souvětí a určete jeho druh 

1.H                                                            2.H 

Nebavilo mě pořád honit dluhy, a proto jsem si jednou v neděli řekl,  
 
3.V                                      4.V  

že si udělám forotu a že si napíšu celý týden.  
 
           
 poměr důsledkový 

1.H          a proto          2.H 
 

 

poměr slučovací 

      že   3.V         a že             4.V 
      VV předmětná            VV předmětná  

  

Postup: 

1. Podtrhneme přísudky vlnovkou (já zde potrhla rovně, neboť nemám „vlnovku“) 

2. Zjistili jsme, že ve větě jsou 4 přísudky, jde tedy o souvětí o 4 větách. 

3. Zakroužkujeme spojovací výrazy (já zde označila fialově, neboť nemohu/neumím kroužkovat) 

4. Očísluji věty v souvětí. 

5. Zjistím, která věta je hlavní, která vedlejší. Na větu vedlejší se mohu zeptat, na větu hlavní nikoli. 

(Koho) Co jsem si v neděli řekl? Že si udělám forotu. A že si napíšu celý týden.  

3.V a 4.V jsou závislé na 2.H  

6. Zeptat se mohu na větu třetí a čtvrtou, ty jsou tedy vedlejší.  

7. Rozvíjím sloveso „řekl jsem si“, ptám se pádovou otázkou (4. p. koho, co?) = jde o vedlejší věty předmětné.  

8. 1.H a 2.H jsou souřadně spojené. 3.V a 4.V jsou souřadně spojené. U souřadně spojených vět určím 

významové poměry (určeny zeleně).  

Nebavilo mě…a proto jsem si řekl… poměr důsledkový 

Udělám si… a …napíšu si…  poměr slučovací 

 

 

 

 


