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Větné členy s tajenkou 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková, Martina Němečková. 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru 

našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

U označených slov urči, o jaký větný člen se jedná. 
 
1. Maminka uvařila kuřecí polévku.   2. Maminka uvařila kuřecí polévku 
 a) přívlastek neshodný    a) přívlastek shodný 
 b) doplněk      b) přívlastek neshodný 
 c) předmět      c) podmět 
 
3. Každý den jsme pracovali na poli až do vyčerpání sil. 
 a) příslovečné určení místa 
 b) přívlastek neshodný 
 c) předmět 
 
4. Každý den jsme pracovali na poli až do vyčerpání sil. 
 a) příslovečné určení podmínky 
 b) příslovečné určení účelu 
 c) příslovečné určení míry 
 
5. Řekl mi, že mu Petr vždy pomohl.  6. Řekl mi, že mu Petr vždy pomohl. 
 a) předmět      a) předmět 
 b) přísudek      b) přísudek 
 c) podmět      c) podmět 
 
7. Řekl mi, že mu Petr vždy pomohl. 
 a) předmět 
 b) přísudek 
 c) podmět 
 
8. Za pěkného počasí je na venkově vždy hezky. 
 a) příslovečné určení podmínky 
 b) příslovečné určení přípustky 
 c) předmět 
 
9. Za pěkného počasí je na venkově vždy hezky. 
 a) přísudek 
 b) příslovečné určení času 
 c) podmět 
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10. Zítra pojedeme do Prahy na nové divadelní přestavení. 
 a) přívlastek shodný 
 b) přívlastek neshodný 
 c) příslovečné určení způsobu 
 
11. Zítra pojedeme do Prahy na nové divadelní představení. 
 a) příslovečné určení místa 
 b) předmět 
 c) příslovečné určení účelu 
 
12. Zítra pojedeme do Prahy na nové divadelní představení.  
 a) podmět 
 b) přísudek 
 c) přívlastek shodný 
 
 
Správné výsledky označ v tabulce, vyjde ti tajenka. 
 
 a) b) c) 
1. P K V 
2. Ě A Á 
3.  T L M 
4. O H N 
5. N Á U 
6. R Ú S 
7. K I Z 
8. L M N 
9. E A Ě 
10. D P C 
11. I H B 
12. U A K 
 


