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Úkol 1 : Procvičujte druhy vedlejších vět.
1 Poté, co se pračlověk naučil vyrábět oštěpy, začal lovit mamuty.

2 Objevili - li lovci stádo, začali je divoce pronásledovat.
3 Stávalo se, že hřebec obětoval život za své stádo.
4 Ačkoli vládla na horách již zima, v kotlině byl dosud podzim.

5 Ta spolužačka, o které jsem mluvila, se přestěhovala.
6 A tato příhoda způsobila, že jsme se stali dobrými přáteli.

Řešení:

1 Poté, co se pračlověk naučil vyrábět oštěpy, začal lovit mamuty.
1VHa , co 2VV přísl. časová

, 1VHb

2 Objevili - li lovci stádo, začali je divoce pronásledovat.
- li 1VV přísl. podmínková, 2VH

3 Stávalo se, že hřebec obětoval život za své stádo.
1VH , že 2VV podmětná

4 Ačkoli vládla na horách již zima, v kotlině byl dosud podzim.
Ačkoli 1VV přísl. přípustková, 2VH

5 Ta spolužačka, o které jsem mluvila, se přestěhovala.
1VHa

, o které 2VV přívlastková, 1VHb

6 A tato příhoda způsobila, že jsme se stali dobrými přáteli.
1VH

, že 2VV předmětná

Úkol 2 : Nahraď větu vedlejší větným členem a urči ho.

a) Výrobce nám oznámil, že prodlužuje dodací
lhůtu.
b) Nebyl jsem ve škole, protože jsem byl nemocný.
c) Viděl jsem Danu, jak byla naštvaná.
d) Z pyšného hradu, jenž se tyčil na příkré skále,
zbyly jen ubohé trosky.

Řešení:
a) Výrobce nám oznámil, že prodlužuje dodací lhůtu. Výrobce nám

oznámil prodloužení dodací lhůty. Předmět ve 4.p.
b) Nebyl jsem ve škole, protože jsem byl nemocný. Nebyl jsem ve škole

pro nemoc. Příslovečné určení příčiny
c) Viděl jsem Danu, jak byla naštvaná. Viděl jsem Danu naštvanou .

doplněk
d) Z pyšného hradu, jenž se tyčil na příkré skále, zbyly jen ubohé trosky.
Z pyšného hradu tyčícího se na příkré skále zbyly jen ubohé trosky.

přívlastek

Úkol 3: Urči druhy vedlejších vět

a) Přeji si, abys mi nelhala.
b) Nevěřím mu, protože často lže.
c) Svěřím se ti, jestliže mi už nebudeš lhát.
d) Napomenul ho, aby už přestal vykládat ty
své lži.
e) Je nám jasné, že lže.

Řešení :
a) Přeji si, abys mi nelhala. 1VH , abys 2VV předmětná
b) Nevěřím mu, protože často lže. 1VH , protože 2VV přísl.
příčinná
c) Svěřím se ti, jestliže mi už nebudeš lhát. 1VH, jestliže 2VV př. podmínková

d) Napomenul ho, aby už přestal vykládat ty své lži. 1VH, aby 2VV
příslovečná účelová

e) Je nám jasné, že lže.

1VH, že 2VV podmětná
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