
9.A - SOUVĚTÍ - VŠECHNA NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ VYPRACUJ PÍSEMNĚ DO SEŠITU!!! 

1. Rozděl si stránku na dvě poloviny, jednu nadepiš slovem SOUŘADICÍ, druhou 

PODŘADICÍ a do příslušného správného sloupce zapiš následující spojovací výrazy:

   

jako   kdo   vždyť   až   když 

která   i když   že   proto   či 

kam    neboť   ačkoliv   ale   co 

a tak   aby   a dokonce  kdyby   proč 

 

2. Přiřaď k souvětí správné grafické znázornění. Doplň do grafu spojovací výrazy. 

 

1  Baterie tvé kalkulačky se vybije zrovna, když chceš počítat ten nejtěžší příklad. 

2  Žák nenapovídá, zveřejňuje odpovědi. 

3  Usmívej se, zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude. 

4  Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. 

5  Čekáš-li dlouho v jedné frontě, je velmi pravděpodobné, že sis spletl okénko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝCHOZÍ TEXT 

Statistiky uvádějí, že při tomto extrémním sportu bývá zhruba každý 2.000. seskok smrtelný. 

Nabízí se tedy otázka, zda ta větší dávka adrenalinu není příliš velkou cenou za lidské životy. 

3. Které z následujících tvrzení o větách podtržených ve výchozím textu je pravdivé? 

A) První věta vedlejší je podmětná, druhá je předmětná. 

B) První věta vedlejší je předmětná, druhá je podmětná. 

C) První věta vedlejší je podmětná, druhá je přívlastková. 

D) První věta vedlejší je předmětná, druhá je přívlastková. 

 

A 

1HV - 2HV 

B 

2HV 

1VV 

 

C 

2HV 

1VV  3VV 

D 

1HV 

 2VV 

E 

1HV – 2HV – 3HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Doplň čárky a vytvoř grafy k následujícím souvětím – Perličky ze žákovských knížek: 

A  Dělá to co nemá a nedělá to co má. 

B  Lže a schválně uvádí jiné letopočty. 

C  Napovídá úmyslně nesprávně aby popletl spolužáky. 

D  Nedávejte Honzovi peníze do školy rozdává je dětem. 

E  Při hodině pije aby mohl chodit na záchod. 

F  Rozbil okno a vymlouval se že nemůže dýchat. 

 

5. Podtrhni všechny přísudky, zakroužkuj spojovací výrazy, doplň čárky, urči věty 

hlavní a vedlejší, urči poměr mezi hlavními větami a druhy vedlejších vět, napiš 

druh tohoto souvětí 

Tatínek na mě ani nepromluvil dokonce na mě vrhl odmítavý pohled když jsem se mu přiznal 

ke všemu co se předchozí den stalo. 

Když Marta odcházela domů viděla na cestu jen matně protože měla slzy v očích z toho co se 

právě dozvěděla. 

Odešla do kuchyně aby prohlédla zásoby a pokusila se nám připravit narychlo něco k jídlu 

abychom neumřeli hlady. 

Na kraji lesa se ohlédl aby viděl jestli ho nepronásledují a rychle ujížděl dál. 

Nechceme citovat slova vyhlášky kterou mají všichni znát ale chceme podtrhnout rozhodující 

fakt že dobrý motorista jede tam kam vidí. 

Poděkovala jsem za kytici a abych zakryla rozpaky přivoněla jsem si k ní. 

Pochopila proč se Hana chová tak nepřátelsky a umínila si že na sobě nedá už nic znát.  

Jedinou jeho chybou bylo že mlčky snášel zlo když viděl že řeč by nic nespravila.  

A teď si děti představte že kmotra liška rázně vykročila ze svého pelechu a pustila se rovnou 

do borového lesa kam v tu dobu chodilo nejvíc lidí na houby a na maliny. 

Učitel kreslení nabídl Jirkovi aby pomáhal při práci v loutkovém divadle a tak Jirka začal 

malovat kulisy. 

František poslechl zkušeného Tondu a napil se zhluboka jako kdyby měl ve sklenici místo vína 

limonádu a pozorně sledoval Tondův zasvěcený výklad který jak později pochopil byl 

mnohem lepší než jakákoliv divadelní encyklopedie. 


