
23. 3. – 2. týden 

Věta doplňková 

- podobně jako doplněk rozvíjí sloveso a zároveň jméno věty hlavní 

- velmi často začíná spojkou jak 

- doplňková věta stojí nejčastěji po slovesech smyslového vnímání  

(vidět, slyšet, pozorovat, sledovat, spatřit…) 

- ptáme se většinou jak? a jakého? 

 

Podívej se na rozdíl mezi větou předmětnou a doplňkovou: 

Viděl jsem, jak Petr sedí na lavičce. 

  Co (koho co) jsem viděl? – jak Petr sedí na lavičce - PŘEDMĚTNÁ 

Viděl jsem Petra, jak sedí na lavičce. 

 Jak jsem viděl Petra? - jak sedí na lavičce 

           Jakého Petra jsem viděl? - sedícího na lavičce  - DOPLŇKOVÁ 

 

1) Zkus poznat, která věta je doplňková a která předmětná (věty neopisuj): 

1. Už jste slyšeli, jak Irena hraje na klavír?       2. Už jste slyšeli Irenu, jak hraje na klavír?  

1. Viděli srnky, jak se pasou na zahradě.    2. Viděli, jak se srnky pasou na zahradě. 

1. Spatřil jsem člověka, jak utíká do lesa.          2. Spatřil jsem, jak člověk utíká do lesa.  

1. Brzo ráno slyšel, jak kokrhá kohout.               2. Brzo ráno slyšel kohouta, jak kokrhá. 

1. Zaslechl jsem ho, jak bouchl dveřmi.              2. Zaslechl jsem, jak bouchl dveřmi. 

 

 

 

2) Z minulé hodiny si ještě zopakujeme větu přívlastkovou.  

Psala jsem vám, že často bývá vložená do věty hlavní a odděluje se čárkami 

z obou stran.  Prohlédni si tato souvětí s větami přívlastkovými. Některé budou 



vložené. Věty neopisuj, vypiš pouze slovo (nebo dvě slova, když bude vložená), 

za kterým bude čárka. 

Příklad: 

Ozvala se rána, která nás vyděsila.   rána 

Místo, kde se to událo, bylo nedaleko.  Místo, událo 

 

 

Muž který seděl zády k nám se otočil.  

Odnesla jsem sešit který nebyl můj. 

Přes židli která stála v rohu byl přehozený svetr. 

Do cíle doběhl Mirek který byl ze všech nejrychlejší. 

Na stole měla vázu kterou jsem jí dala k svátku. 

Místnost v níž se nacházíme byly hradní kuchyní. 

S předloženým návrhem abychom výlet odložili nesouhlasíme. 

Mám ráda čočkovou polévku kterou vaří babička. 

 

 

 

3) Přikládám další ofocený test na přijímačky – pouze pro zájemce. 

Samozřejmě doporučuji dělat si i další testy z internetu či knížek, které jste si 

zakoupili. V úterý odpoledne jsem sledovala v televizi  - přípravu na zkoušky. 

Není to špatné – též doporučuji. Vše je samozřejmě dobrovolné. 

 

 

 



 



 



 


