
ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM – Uč. 71/6 

Úkol: Z vět vypiš několikanásobné větné členy a urči významové poměry mezi nimi  

A. Z hospodářského hlediska je nutno usilovat o zachování trvale udržitelného výnosu, 

přičemž nynější hospodářská aktivita musí být udržena nebo rozmnožena.  

B. Ze společenského hlediska usiluje program o odstranění chudoby a propasti mezi 

bohatým Severem a chudým Jihem na Zemi. 

C. Hospodářský rozvoj rozvinutých zemí musí být buď zastaven, nebo omezen. 

D. Trvale udržitelný rozvoj vyjadřuje z ekologického hlediska především nutnost 

omezovat spotřebu i výrobu a usiluje o zavádění úsporných technologií šetrných 

k životnímu prostředí. 

ŘEŠENÍ: 

A) udržena nebo rozmnožena  významový poměr slučovací 

(pokud by šlo o poměr vylučovací, musela by být před „nebo“ čárka) 

B) chudoby a propasti   významový poměr slučovací 

Severem a Jihem    významový poměr slučovací 

C) buď zastaven, nebo omezen  významový poměr vylučovací 

D) spotřebu i výrobu    významový poměr slučovací 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM – Uč. 72/1 a) 

Úkol: Utvoř graf podtrženého 1. souvětí, urči druh souvětí a vedlejších vět, poměry mezi souřadně  

           spojenými větami. 
 

Postup: 

1. Podtrhneme přísudky vlnovkou (já zde označila tučně a podtrhla) 

2. Zjistili jsme, že ve větě je 6 přísudků, jde tedy o souvětí o 6 větách. 

3. Zakroužkujeme spojovací výrazy (já zde označila fialově) 

4. Očísluji věty v souvětí. 

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

a) Jaký jsem měla pocit? (…že to nepotřebuji) jde o VV PŘÍVLASTKOVOU 

b) Co cítím? (…že se potápím a nic mi nejde) jde o VV PŘEDMĚTNÉ 

6. Určím významové poměry mezi souřadně spojenými větami. 

7. Určím druh souvětí. Souvětí má 3 VH, jde o SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ. 



ŘEŠENÍ: 

1.H               2.H              3.V 

Dlouho jsem sem nepsala, snad jsem měla pocit, že to nepotřebuji,  

4.H   5.V              6.V 

ale znovu cítím, že se potápím a nic mi nejde.  

 

Poměr příčinný (důvodový)                poměr odporovací           souvětí souřadné 

 

 

 

1.H 2.H 4.H ale 

3.V že 5.V 6.V že

e 

a 

poměr slučovací 

přívlastková předmětná předmětná 


