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3. Poměr příčinný:
Věta druhá vyjadřuje příčinu věty první =
poměr je určován větou druhou.
Spojovací výrazy jsou nejčastěji :
Neboť, vždyť, totiž
Vzor :
Pospíchali jsme, neboť se hnala bouře.
Pospíchali jsme, hnala se totiž bouře.

1VH, 2VH

1VH, 2VV !

Pozor!
Musíte odlišit poměr příčinný = mezi větami
hlavními – spojky souřadící neboť, vždyť totiž
Od věty vedlejší příslovečné příčinné –
spojky podřadící protože, jelikož, poněvadž
Utíkal, neboť spěchal na vlak.

1VH, neboť 2VH

Utíkal, protože spěchal na vlak. 1VH, protože 2VV

Úkol 1: Rozliš věty hlavní v poměru příčinném
a věty vedlejší příslovečné příčinné, důvodové
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Protože mu nebylo moc dobře, zůstal celý den ležet v posteli.
Jednání budou náročná, neboť obě strany chtějí zisk.
Jana se těšila na prázdniny, jelikož jela k moři.
Ježto jsem ti dlužen, musím se s tebou vyrovnat.
Honzík plakal, vždyť zase dostal špatnou známku.
Podej mi prosím teploměr, mám totiž asi horečku.
Byl dnes hodně unavený, protože šel pozdě spát.
Poněvadž jsi zase neposlechla, máš zakázaný počítač.

Řešení :
Poměr příčinný mezi větami hlavními :
2) Jednání budou náročná, neboť obě strany chtějí zisk.
5) Honzík plakal, vždyť zase dostal špatnou známku.
6) Podej mi prosím teploměr, mám totiž asi horečku.
Věty vedlejší příslovečné příčinné :
1) Protože mu nebylo moc dobře, zůstal celý den ležet v posteli.
3) Jana se těšila na prázdniny, jelikož jela k moři.
4) Ježto jsem ti dlužen, musím se s tebou vyrovnat.
7) Byl dnes hodně unavený, protože šel pozdě spát.
8) Poněvadž jsi zase neposlechla, máš zakázaný počítač.

Úkol 2:

obráceně – dvě věty spoj nejprve v souvětí
souřadné, pak v souvětí podřadné – zachovej vztah příčinný

1) Pepík utíkal. Měl veliký strach.
2) Koupil si čtyři rohlíky. Neměl nic k obědu.
3) Ve škole se musel omluvit. Zaspal.
4) Nevešla se do loňských kalhot. Strašně ztloustla.
5) Dostal hodně dárků. Měl osmnácté narozeniny.
6) Měla hodně kamarádek. Byla veselá a milá.

Řešení:
1a)Pepík utíkal, neboť měl veliký strach.
SS
1b)Pepík utíkal, protože měl veliký strach. SP
2a)Koupil si čtyři rohlíky, neměl totiž nic k obědu. SS
2b)Koupil si čtyři rohlíky, poněvadž neměl nic k obědu. SP
3a)Ve škole se musel omluvit, neboť zaspal.
SS
3b)Ve škole se musel omluvit, jelikož zaspal.
SP
4a)Nevešla se do loňských kalhot, strašně totiž ztloustla. SS
4b)Nevešla se do loňských kalhot, protože strašně ztloustla.
5a)Dostal hodně dárků, vždyť měl osmnácté narozeniny. SS
5b)Dostal hodně dárků, ježto měl osmnácté narozeniny. SP
6a)Měla hodně kamarádek, byla totiž veselá a milá. SS
6b)Měla hodně kamarádek, poněvadž byla veselá a milá.SP

