
Stavba věty a souvětí – věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty 
Důkladně si pročtěte hnědý rámeček na str. 48 – tu část, která se věnuje jednočlenný a dvojčlenným větám a větným 

ekvivalentům.  

Určete si podměty v příkladových větách:  

Nikdo to neviděl. ……………………………………………………………………….. 

Píšu dopis. ……………………………………………………………………….. 

Štěně je hravé. ……………………………………………………………………….. 

Vstupné dobrovolné. ……………………………………………………………………….. 

Stmívá se. ……………………………………………………………………….. 

Stýská se mi. ……………………………………………………………………….. 

Ticho. ……………………………………………………………………….. 

Krásné! ……………………………………………………………………….. 

U dvou posledních jaksi nedokážete určit, kde je podmět a kde přísudek. Jsou to větné ekvivalenty. 

Vyzkoušejte si rozlišit věty jednočlenné (bezpodmětné) a dvojčlenné ve cv. 49/1a 

Správné řešení dole pod cvičeními. 

Nyní si vyzkoušejte cvičení k obrázku Nápisy v parku 

 

 

 

 

Zákaz vstupu psů na pískoviště! 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

Zde se při bouřce blýská! 

Pozor, kovové části! 

Zde se při bouřce blýská! 

Zde nekuřte! 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

Mokrý chodník! 

Prostor parku je monitorován kamerou. 

Zákaz vstupu psů na pískoviště! 

Veřejné osvětlení zhasíná ve 23,00 hod. 

Chraňte životní prostředí. 

Pouze pro děti. 

Zákaz lezení po stromech. 

Zákaz odhazování odpadků v celém parku. 

Nosnost houpačky: 100 kg 

Psy voďte na vodítku. 

Netrhat.

! 



Nosnost houpačky: 100 kg 

Pozor, kovové části! 

Mokrý chodník! 

Pouze pro děti. 

Netrhat. 

Zákaz odhazování odpadků v celém parku. 

Prostor parku je monitorován kamerou. 

Zde nekuřte! 

Zákaz lezení po stromech. 

Veřejné osvětlení zhasíná ve 23,OO hod. 

Chraňte životní prostředí. 

Psy voďte na vodítku. 

Správná řešení 49/1a 

K moři… Věta jednočlenná – VJ 

Konečně nám… Věta dvojčlenná – VD 

Ono zase prší! Věta jednočlenná – VJ (ono=částice, částice neurčujeme) 

Je zřejmé, Věta jednočlenná – VJ, podmětem je pro ni následující VV 

že už dneska… Věta dvojčlenná – VD 

Celý den… Věta dvojčlenná – VD 

Bude se… Věta dvojčlenná – VD (pomět je infinitiv – zkoušet) 

Venku… VJ 

Je pozdě… VJ 

Roztřáslo… VJ 

Pamatoval… VD 

Na horách… VJ 

Líbilo se mi, VJ podmětem je pro ni následující VV 

že je tak… VD 

V dálce… VJ 

Odjeli dřív,  VD 

než se…VJ 

Petrovi zcela…VJ 

Biologie… VD 

Půjde se… VJ 

Konečně… VJ 



Zjistilo se, VJ podmětem je pro ni následující VV 

že nemá…  VD 

Zastesklo se… VJ 

To se zase zatáhlo. VJ 

Pokračovalo se… VJ 

Vyhrát nad…  VD (podmět je infinitiv vyhrát) 

Před časem… VJ 

Najednou píchlo… VJ 

V komíně… VJ 

To máme… VD 

O co ti… VJ 

Bude se… VD (Pomět je infinitiv stýskat) 

Od rána… VJ 

Na Vrchovině… VJ 

Z Novákovic… VJ 

V přehradě… VD 

Zatím… VD 

Zdálo se mu… VJ 

V dálce svítalo. (tato věta je tu dvakrát) VJ 

V zámku… VJ 

Spí… VD 

 

 


