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Úkol 1: Procvičujte druhy vedlejších vět.
a) Uvěřil mu, přestože mu už několikrát zalhal.

b) Chodím jen tam, kde nejsou lháři.
c) Poslouchal Petra, jak lže svému otci.
d) Mám pocit, že mi lže.
e) Pomohu ti, až skončíš s tím lhaním.

Řešení:
a)

Uvěřil mu, přestože mu už několikrát zalhal.
1VH
, přestože 2VV přísl. přípustková

b) Chodím jen tam, kde nejsou lháři.
1VH
, kde 2VV příslovečná místní

c) Poslouchal Petra, jak lže svému otci.
1VH
, jak 2VV doplňková
d) Mám pocit, že mi lže.
1VH
, že 2VV přívlastková
e) Pomohu ti, až skončíš s tím lhaním.
1VH , až 2VV příslovečná časová

Úkol 2: Namalujte graf souvětí a určete druhy vedlejších vět

1) Kdykoliv přijel Petr do Prahy, vždycky nás navštívil,
abychom věděli, že na nás stále myslí.

2) Abyste nábytek správně sestavili, musíte si přečíst
návod, který bude v krabici přiložen.
3) Když už byl téměř večer, vzkázal nám, že už dnes
nebude moci přijít, protože se zdržel na poradě
ředitelů , která se dnes nebývale dlouho protáhla.

Řešení:

1) Kdykoliv přijel Petr do Prahy, vždycky nás navštívil,
abychom věděli, že na nás stále myslí.
v.v. přísl. časová
Kdykoliv
1VV,

2VH,

abychom
3VV
v.v. přísl. účelová

, že4VV

v.v. předmětná

2) Abyste nábytek správně sestavili, musíte si přečíst
návod, který bude v krabici přiložen.
v.v. přísl. účelová
Abyste
1VV,

2VH
,který
3VV

v.v.přívlastková

Řešení:

3) Když už byl téměř večer, vzkázal nám, že už dnes
nebude moci přijít, protože se zdržel na poradě
ředitelů , která se dnes nebývale dlouho protáhla.
2VH
Když 1VV,

v.v. přísl. časová

,že3VV
v.v. předmětná

,,protože
4VV

v.v. přísl. příčinná

,která
5VV
v.v. přívlastková

