
7. A 

Úkoly 14. Týden 15. 6. – 21. 6.  

Opakování 

Samostatně vypracuj do mluvnického sešitu a proveď kontrolu podle řešení, 

které je přiloženo níže. 

1. Určete větné členy a větu znázorněte graficky 

Různé druhy kvetoucích rostlin najdeme všude. 
Za deště si totiž nashromáždí ve svých ztlustlých stoncích vodu do zásoby. 
Barevné orchideje potřebují teplé a vlhké podnebí. 
Druhý týden prázdnin byl pro nás velkolepým zážitkem. 
 
2. Vypište přívlastky několikanásobné 

3. Vypište postupně rozvíjející přívlastek 

4. Vypište přísudek jmenný se sponou. 

2. určete druhy vedlejších vět 

Někdy se sypal sníh tak, že nebylo vidět ani na cestu. 
Lidé dnes žijí život, o jakém se jim ani nesnilo. 
Učeň pozoroval, jak mistr opravuje stroj. 
Petr pozdravil, jak se sluší. 
Lidé postávali na ulicích, aby viděli průvod. 
Je pozoruhodně, že Monika zvládla zkoušky tak dobře. 
Představuji si, jak se maminka ztrácí v záplavě květin. 
I když je bolelo v krku, obě dívky se akce zúčastnily. 
Do ničeho se nepletl, protože se bál. 
Správný houbař ví, kde rostou houby. 
Západočeské lázně, které tvořily známý trojúhelník, se staly místem podnikání. 
Prohlédneme si památník s muzeem, budou-li otevřené. 
O dovolené odjíždějí lidé z měst, aby si odpočinuli. 
Bývalo dobrým zvykem, aby byla návštěva pohoštěna. 
 

ŘEŠENÍ: 

1. Určete větné členy a větu znázorněte graficky 

Různé (Pks) druhy (Pt. 4.p.) kvetoucích (Pks)rostlin (Pkn)  najdeme (my) všude (Pum). 
      Najdeme  =  (my) 
    druhy    všude 

různé    rostlin 
     kvetoucích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za deště (Pu podmínky) si totiž (spojky a částice se neurčují) nashromáždí (kaktusy, oni) ve svých 
(Pks) ztlustlých (Pks) stoncích (Pum) vodu (Pt. 4.p.) do zásoby (Pkn). 



 
     Si nashromáždí   = (oni) 
 

Za deště  ve stoncích  vodu 
   
  Ztlustlých   do zásoby 
 

svých 
 
 
Barevné (Pks) orchideje potřebují teplé (Pks) a vlhké (Pks) podnebí (Pt 4.p.). 
 
  Orchideje  =   potřebují 
Barevné      podnebí 
 
      Teplé a vlhké 
 

 
Druhý (Pks) týden prázdnin (Pkn) byl pro nás (Pt 4.p.) velkolepým (Pks) zážitkem. 
 
   Týden  =  byl   zážitkem 
Druhý   prázdnin        pro nás velkolepým 
 
 
2. Vypište přívlastky několikanásobné: teplé a  vlhké (v poměru slučovacím) 

3. Vypište postupně rozvíjející přívlastek: ve svých ztlustlých  

4. Vypište přísudek jmenný se sponou: byl zážitkem 

2. určete druhy vedlejších vět 

Někdy se sypal sníh tak, že nebylo vidět ani na cestu.  
Jak moc se sypal sníh? Příslovečná měrová 
Lidé dnes žijí život, o jakém se jim ani nesnilo. 
Jaký život žijí? Přívlastková 
Učeň pozoroval, jak mistr opravuje stroj. 
Pozoroval koho, co? Předmětná 
Petr pozdravil, jak se sluší. 
Jakým způsobem pozdravil, jak? Příslovečná způsobová 
Lidé postávali na ulicích, aby viděli průvod. 
Za jakým účelem postávali na ulicích? Příslovečná účelová 
Je pozoruhodné, že Monika zvládla zkoušky tak dobře. 
Kdo, co je pozoruhodné? Podmětná 
Představuji si, jak se maminka ztrácí v záplavě květin. 
Koho, co si představuji? Předmětná 
I když je bolelo v krku, obě dívky se akce zúčastnily. 
I přes co se obě zúčastnily akce? P. přípustková 
Do ničeho se nepletl, protože se bál. 
Z jakého důvodu, proč se do ničeho nepletl? P. příčinná 
Správný houbař ví, kde rostou houby. 
Koho, co houbař ví? Předmětná  
Západočeské lázně, které tvořily známý trojúhelník, se staly místem podnikání. 
Jaké lázně (rozvíjí podstatné jméno)? Přívlastková  
Prohlédneme si památník s muzeem, budou-li otevřené. 
Za jaké podmínky si prohlédneme muzeum? P. podmínková 
O dovolené odjíždějí lidé z měst, aby si odpočinuli. 
Za jakým účelem odjížděli z měst? 
Bývalo dobrým zvykem, aby byla návštěva pohoštěna. 
Kdo, co bývalo dobrým zvykem? Podmětná 
 


