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Shoda podmětu s přísudkem
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Shoda podmětu s přísudkem

Ti muži dělali. Ty ženy dělaly. Ta mláďata dělala

Doplň pod jednotlivé sloupce ZSD:
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Je-li mezi členy několikanásobného podmětu také podstatné jméno 
rodu mužského životného, píše se v koncovce příčestí –i: Chlapci a 
dívky cvičili.

Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského 
životného, píše se v koncovce příčestí –y: Kočka a kotě se vyhřívaly.

Jen jsou-li všechny členy několikanásobného podmětu středního 
rodu v množném čísle, je v koncovce –a: Koťata a štěňata se dětem 
líbila.

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem



Slepice a kuřata běhal_ po celé zahradě. Naše kočky a 

pes se k sobě choval_ přátelsky. Kůzle a jehně se brzy 

spřátelil_. Slepice, kuřata a kohout zobal_ na dvoře 

zrní. Jehňata a kůzle se klidně pásl_. Jirka, Monika, 

Eva a Táňa chodil_ spolu do jedné třídy. Alík a Micka 

se příliš nemiloval_. Kotě a štěně si spolu často hrál_. 

Jeleni a srny se chodil_ pást večer pod oborou. Muži, 

ženy a děti spěchal_ ke koupališti. Ženy a mladá 

děvčata se vypravil_ na módní přehlídku. Dana, Káťa, 

Pavel i malá Zuzanka chystal_ rodičům velké 

překvapení. Kůzlata a jehňata se společně pásl_ na 

zahradě.
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