
Interpunkce ve větě jednoduché 
 
Anotace: Procvičení učiva o interpunkci ve větě jednoduché
Předmět: Český jazyk
Téma: Interpunkce ve větě jednoduché
Cíl: Žák si opakuje učivo o interpunkci ve větě jednoduché. Žák tomuto učivu rozumí a toto 
porozumění dokáže aplikovat na řešení zadaných úloh.
Cílová skupina: 9. třída
Časová dotace: 20 minut
Použité metody, formy: Dovednostně-praktická metoda, metoda samostatné práce, forma 
individualizovaná a skupinová
Kritéria hodnocení: Za správnou odpověď bod

1. Doplňte čárky tam, kde chybí. Psaní čárky odůvodněte – určete, zda se jedná o 
několikanásobný větný člen, přívlastek volný, přístavek, citoslovce, oslovení, vsuvku nebo 
samostatný větný člen.                                                                                                          28 BODŮ
V obchodě koupil mléko, mouku a vejce. několikanásobný větný člen
Životním dílem Alfonse Muchy, známého českého malíře, je Slovanská epopej. přístavek
Jeho přiznání bylo nečekané, ale upřímné. několikanásobný větný člen
O hlavní přestávce měli přijít do sborovny žáci účastnící se matematické olympiády.
Turisté, radující se z krásného slunečného dne, neúnavně pokračovali ve výstupu na vrchol hory. 
přístavek volný
Do Itálie, tam jezdíme vždy rádi. samostatný větný člen
Petře, nezapomeň objednat letenky! oslovení
Ve středu, čtvrtek a pátek bude sněžit. několikanásobný větný člen
Haló, kdo je tam? citoslovce
Tehdy vyprávěl, pokud si to pamatuji dobře, o své praprababičce a jejích dětech. vsuvka
Do Krkonoš, našich nejvyšších hor, jezdí rádi lyžaři i turisté. přístavek
Prádlo musela vyprat, usušit a vyžehlit. několikanásobný větný člen
Pod stromečkem našel autíčko, knížky o zvířatech a plyšového pejska. několikanásobný větný člen
Na vysokém zalesněném kopci stál rozlehlý hrad.
Petra, jak jsem už říkal, určitě ještě neodjela. vsuvka

2. Doplňte čárky tam, kde chybí. Psaní čárky odůvodněte – určete, zda se jedná o 
několikanásobný větný člen, přívlastek volný, přístavek, citoslovce, oslovení, vsuvku nebo 
samostatný větný člen.                                                                                                         29 BODŮ
Šaty byly již jen v červené, modré a bílé barvě. několikanásobný větný člen
Ještě si rychle oblékla bílé vlněné rukavice.
Její malý bílý pejsek na nás začal hlasitě štěkat.
Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří k významným představitelům naší 
umělecké avantgardy. přístavek
Lípa, český národní strom, se často vysazuje v parcích. přístavek
Lidé, usmívejte se! oslovení
Já jsem tam, musím se přiznat, ještě nebyl. vsuvka
Žába žluňk do vody.
Au, to bolí. citoslovce
Jarek, ten se má! samostatný větný člen
Paní učitelko, já jsem to nebyl! oslovení
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Hurá, jsem první! citoslovce
Příští rok, jak jistě víte, plánujeme rozšířit výrobu. vsuvka
Kniha byla napínavá, ale depresivní. několikanásobný větný člen
Rybníky ztrácející se v ranní mlze byly plné kaprů. přívlastek volný
Iva, a to vím zcela jistě, tam nikdy nebyla. vsuvka
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