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Úkol 1 : rozliš souvětí souřadné a souvětí podřadné.
Urči druh VV, nebo poměr VH.
a. Tam, kde se řeka zatáčí, je největší hlubina.
b. Kdykoli soused odcházel, pečlivě uzamkl zahradu.
c. Zůstaneme doma, neboť prší.
d. Prší, a tak zůstaneme doma.
e. Nacpali jsme do tašky tolik věcí, co se tam vešlo.
f. Znám Chrudim dobře, vždyť jsem tu vyrostla.
g. Obloha byla, jako když ji vymete.
h. Vendula si hrála s Aničkou, ale brzy ji to přestalo bavit.

Řešení 1 :
a. Tam, kde se řeka zatáčí, je největší hlubina.

1VHa, kde 2VV přísl. místní, 1VHb – souvětí podřadné
b. Kdykoli soused odcházel, pečlivě uzamkl zahradu

Kdykoli 1VV přísl. časová , 2VH - souvětí podřadné
c. Zůstaneme doma, neboť prší.

1VH, neboť 2VH poměr příčinný, důvodový – souvětí souřadné
d. Prší, a tak zůstaneme doma.

1VH, a tak 2VH poměr důsledkový – souvětí souřadné
e. Nacpali jsme do tašky tolik věcí, co se tam vešlo.

1VH, co 2VV přísl. měrová – souvětí podřadné
f. Znám Chrudim dobře, vždyť jsem tu vyrostla.

1VH, vždyť 2VH poměr příčinný – souvětí souřadné
g. Obloha byla, jako když ji vymete.
1VH, jako 2VV přísudková – souvětí podřadné
h. Vendula si hrála s Aničkou, ale brzy ji to přestalo bavit.
1VH, ale 2VH poměr odporovací – souvětí souřadné

Úkol 2 : Opět rozliš souvětí souřadné a souvětí podřadné. Nyní trochu
složitější. Urči druh VV, nebo poměr VH.

1) Venku již třetí den pršelo, a tak jsme požádali paní
učitelku, aby výlet odložila o týden.
2) Bylo nutné, aby matka odjela do Pardubic vyřídit to,
co bylo ještě potřeba.
3) Měl pocit, že už je pozdě a že příliš velkou naději
na úspěch nemá, a tak se na zkoušku přestal připravovat.

Řešení:

1) Venku již třetí den pršelo, a tak jsme požádali
paní učitelku, aby výlet odložila o týden.
1VH
Souvětí souřadné

, a tak

2VH
,aby 3VV

Poměr důsledkový

v. v. předmětná

2) Bylo nutné, aby matka odjela do Pardubic vyřídit to,
co bylo ještě potřeba.
1VH
Souvětí podřadné

,aby 2VV

v. v. předmětná
,co 3VV

v. v. podmětná

Řešení:

3) Měl pocit, že už je pozdě a že příliš velkou naději
na úspěch nemá, a tak se na zkoušku přestal
připravovat.

, a tak

1VH

4 VH

Poměr důsledkový

Souvětí souřadné

, že 2VV
Obě v. v. přívlastkové

a že

3VV

Poměr slučovací mezi větami vedlejšími

