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1) Zopakuj si pravidla psaní velkých písmen a do sešitu napiš slova, která mají 

mít velké písmeno. 
POLOOSTROV BALKÁNSKÝ, CHODIL NA VYSOKOU ŠKOLU EKONOMICKOU V 

PRAZE, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, NAVŠTĚVUJE ZÁKLADNÍ ŠKOLU, MOST 

LEGIÍ, ULICE NA ZELENÉM VRŠKU, BYDLEL NA STARÉM MĚSTĚ (- městská čtvrť) 

V PRAZE, ČERTOVO JEZERO, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (město), NÁMĚSTÍ 

REPUBLIKY, KRÁLŮV HÁJ (městská čtvrť), SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, NAVŠTĚVUJE STŘEDNÍ ŠKOLU, 

PŘIJALI MĚ NA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, HRADEC KRÁLOVÉ (město) 

 

 

2) Včera jste si zapsali novou látku. Pokusila jsem se popsat postup při určování 

a vy to zkuste pochopit. Pokud to sami nezvládnete, vysvětlíme si to, až budeme 

ve škole. 
Postup při určování: 

1) najdi určité sloveso – přísudek 

Příklad: Petr včera přišel pozdě. 

2) když tam je, zeptej se na podmět kdo? co? 

Kdo co přišel pozdě? - Petr 

3) když existuje podmět i přísudek – věta dvojčlenná 

4) když si na otázku kdo? co? odpovíš ono (neexistuje) – věta jednočlenná 

Příklad: Dnes ráno sněžilo. Kdo co sněžilo? – ono - věta jednočlenná 

5) když není ani určité sloveso – není to věta, ale větný ekvivalent 

Příklad: Velmi krásné. Zastavit (infinitiv) stát (infinitiv). – není určité sloveso – větný 

ekvivalent 

6) pozor – podmět nemusí být vyjádřený – přesto existuje 

Příklad: Včera přišel pozdě. Kdo co přišel pozdě – on (nějaký muž) – věta dvojčlenná 

 

Opiš deset neurčených vět, podtrhni určitý slovesný tvar a urči větu. 
 

Včera pršelo. Kdo co pršelo?  - ono – přísudek je, podmět neexistuje - věta jednočlenná 

Přijeďte k nám. Kdo co přijeďte? – vy – přísudek je, podmět nevyjádřený, ale existuje – věta 

dvojčlenná  

Opravdu se to stalo. Kdo co se stalo? – to – přísudek i podmět jsou – věta dvojčlenná 

Bolí mě v krku. Kdo co mě bolí? – ono - přísudek je, podmět neexistuje - věta jednočlenná 

Nerušit! – infinitiv – není  ani přísudek ani podmět – větný ekvivalent 

Nerušte. 

Bolí mě zuby. 

Umí dobře německy. 

Hustě sněží. 

Stát! 

Stůj! 

Dobře ho znám. 

To je skvělé! 

Paráda! 

Mluvilo se o tom. 



 


