
 

ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Přísudek slovesný a jmenný se sponou 

 

 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………  Datum……………………… do……….………….. 

Na přísudek se ptáme otázkou „Co dělá podmět?“ 

Přísudek může být: 

 

slovesný jednoduchý       slovesný složený  jmenný se sponou 

 

 

 

 

 

1. Podtrhni přísudek a zakroužkuj správný druh slovesného přísudku:  

Bratr nemohl přijít do školy.    Složený / jednoduchý 

Orel je dravec.      Složený / jednoduchý 

Věra odpověděla pozdě.     Složený / jednoduchý 

Před chvílí měl Petr nastoupit.    Složený / jednoduchý 

Eva nosí vysoké podpatky.    Složený / jednoduchý 

Nikdo neměl opustit své místo.    Složený / jednoduchý 

   

Je tvořen jedním slovesem 

Labutě létají. 

Je tvořen  

slovesem + INFINITIVEM 

Petr bude malovat. 

Základem je spona a jmenná 

část (to je podstatné nebo 

přídavné jméno). 

Sponou bývají nejčastěji 

slovesa : BÝT, BÝVAT, STÁT, 

STÁVAT SE, NENÍ, NESTÁVAJÍ 

SE. 

Kačátko se stalo rychle labutí. 
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2. Věty obsahují pouze přísudek jmenný se sponou.  

Sponu podtrhni modře a jmennou část zeleně: 

 

Král se stal nedůvěřivým. 

Maminka je prodavačka v Bredě.  

Sestra se nestala učitelkou v základní škole. 

Karel Čapek byl významný český spisovatel. 

Dědeček je vášnivý rybář. 

Pračka není levný spotřebič. 

3. Roztřiď rozházené přísudky. Přiřaď je ke správnému domečku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVESNÝ JMENNÝ 

Pes skákal samou radostí. 

O víkendu se bude konat ples. 

Hračka Barbie se vrátila na pulty obchodů. 

Martínek hledal svůj nafukovací míč. 

Heřmánek je léčivá bylina. 

Počasí bude zítra polojasné. 

Jaroslav Uhlíř je hudební skladatel. 

Sjezdovka je vhodná pro začátečníky. 

Veletrh hraček Bambule je napínavý. 
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ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Přísudek slovesný a jmenný se sponou 

KONTROLA 

 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………  Datum……………………… do……….………….. 

Na přísudek se ptáme otázkou „Co dělá podmět?“ 

Přísudek může být: 

 

slovesný jednoduchý       slovesný složený  jmenný se sponou 

 

 

 

 

 

1. Zakroužkuj správný druh slovesného přísudku: 

Bratr nemohl přijít do školy.    Složený / jednoduchý 

Orel je dravec.      Složený / jednoduchý 

Věra odpověděla pozdě.     Složený / jednoduchý 

Před chvílí měl Petr nastoupit.    Složený / jednoduchý 

Eva nosí vysoké podpatky.    Složený / jednoduchý 

Nikdo neměl opustit své místo.    Složený / jednoduchý 

   

Je tvořen jedním slovesem 

Labutě létají. 

Je tvořen  

slovesem + INFINITIVEM 

Petr bude malovat. 

Základem je spona a jmenná 

část (to je podstatné nebo 

přídavné jméno). 

Sponou bývají nejčastěji 

slovesa : BÝT, BÝVAT, STÁT, 

STÁVAT SE, NENÍ, NESTÁVAJÍ 

SE. 

Kačátko se stalo rychle labutí. 
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2. Věty obsahují pouze přísudek jmenný se sponou.  

Sponu podtrhni modře a jmennou část zeleně: 

 

Král se stal nedůvěřivým. 

Maminka je prodavačka v Bredě.  

Sestra se nestala učitelkou v základní škole. 

Karel Čapek byl významný český spisovatel. 

Dědeček je vášnivý rybář. 

Pračka není levný spotřebič. 

3. Roztřiď rozházené přísudky. Přiřaď je ke správnému domečku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVESNÝ JMENNÝ 

Pes skákal samou radostí. 

O víkendu se bude konat ples. 

Hračka Barbie se vrátila na pulty obchodů. 

Martínek hledal svůj nafukovací míč. 

Heřmánek je léčivá bylina. 

Počasí bude zítra polojasné. 

Jaroslav Uhlíř je hudební skladatel. 

Sjezdovka je vhodná pro začátečníky. 

Veletrh hraček Bambule je napínavý. 
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