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Český jazyk pro 7. ročník 



Přísudek se shoduje s podmětem: 
1.  v osobě 

2.  v čísle 

3.  je-li v přísudku příčestí minulé,  

shoduje se přísudek s podmětem i 

v rodě 

    příčestí minulé má ve shodě   

s podmětem v množném čísle koncovky: 

rod mužský životný         - li      Skřivani zpívali.  

rod mužský neživotný    - ly   Autobusy projely.  

rod ženský                         - ly      Dívky tancovaly. 

rod střední                       - la     Auta se rozjela. 

 



 

 Z nabídky přiřaď přísudek  k podmětu tak, aby se shodoval s podmětem.  

• (Připomínám - příčestí minulé!!!!) 

 

1. Děvčata______________. 

2. Vrabci_______________. 

3. Holky_______________.  

4. Kuřata______________. 

5. Latadla______________. 

6. Žáby________________. 

7. Koťata_______________. 

8. Lékaři léčily___________. 

9. Chlapci_______________. 

10. Mraky________________. 
 

 Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).  

 Nezapomeň na naši úmluvu- podmět- červeně,  přísudek- zelená vlnovka!!! 

 Zkontroluj si – podmět a přísudek se musí shodovat!!!!!! 

 

tancovala 

skákali 

pluly 

hráli 

zpívaly létala 

mňoukala 

pípala 

kvákaly 



 
 Přiřaď přísudek  k podmětu tak, aby se shodoval s podmětem.  

 Připomínám - příčestí minulé!!!! 

 Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).  

 Nezapomeň na naši úmluvu- podmět- červeně, přísudek- 
zelená vlnovka!!! 

 

1. Děti .................. domů.                

2. Kluci .................na hřiště.        

3. Dvě dívky .................domů.     

4. Filmy ................v kině už týden.       

 



5. Koťata .................za kočkou.   

6. Vlnky ................vesele přes kameny. 

7. Psi ...................po stopě.   

8. Davy lidí ................zhlédnout tu podívanou.   

9. Roky rychle............. .   

 



 
 Zakroužkujte správně napsané tvary sloves. 

 Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).  

 Nezapomeň na naši úmluvu- podmět- červeně, přísudek- zelená vlnovka!!! 

 

1. Lékaři  léčili – léčily - léčila. 

2. Předpovědi  nevyšli – nevyšly- nevyšla. 

3. Jablka  shnili – shnily - shnila. 

4.  Chlapci  utíkali – utíkaly - utíkala. 

5. Lesy   šuměli – šuměly - šuměla.  

6. Rohlíky   ztvrdli – ztvrdly - ztvrdla. 

7. Hvězdy   svítili – svítily - svítila. 

8. Kuřátka  spali – spaly - spala. 

9. Kamarádi  utekli – utekly - utekla. 

10. Košťata  zametali – zametaly - zametala. 

11. Květy  zvadli – zvadly - zvadla.  

12. Květiny   rozkvetli – rozkvetly - rozkvetla. 

13. Šelmy  zabíjeli – zabíjely - zabíjela.  

14. Talíře  spadli – spadly - spadla. 

 



 
 Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).  
 Nezapomeň na naši úmluvu- podmět- červeně, přísudek- zelená vlnovka!!! 

 Doplň dle shody podmětu s přísudkem správnou koncovku. 

 

 Dříve jezdil_  parní lokomotiv.        

 U pokladny stál_  zástup lidí.        

 Auta se rychle rozjel_  do kopce.        

 Tisíce žáků se rozjel_ do táborů.        

 Chlapci si připravil_  sešity.        

 Skupiny lidí stál_  na ulici.                 

 Starobylé dveře se s vrzáním otevřel_.        

 Úkol_ byl těžké.        

 Plata vajíček se rozbil_.        

 Výkony všech herců se líbil_.    

 



 
 

 Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).  
 Nezapomeň na naši úmluvu- podmět- červeně, přísudek- zelená vlnovka!!! 

 Doplň dle shody podmětu s přísudkem správnou koncovku. 

 

1. Na zahradě vykvetl_ tulipány.  

2. Na hráz rostl_ vrby.        

3. Vysoko na nebi kroužil_ ostříži.       

4. Mez rákosím sídlil_ lysky.        

5. Vlaštovky přeletoval_ nízko nad hladinou.                

6. Na polích se zelenal_ první výhonky obilí.        

7. V lesích se objevil_ první holubi.        

8. Stáda dobytka přecházel_ na pastviny.        

9. Ze zahrad se ozval_ skřivani.  

 



Metodika : 

Prezentace učební látky.  

Demonstrace úkolů a plnění úkolů žáků kolektivně. 

Úkoly – žáci mohou pracovat souběžně nebo 

samostatně do vytištěných pracovních listů. 

 



Citace 

  http://www.inkluzivniskola.cz/shoda-podmetu-s-

prisudkem 

 http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-

cesky/pravopisna-cviceni-s-kontrolou.html 
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KONEC PREZENTACE … 

 

 

 

 
 Jazyk český pro 7. ročník 

   Mgr. Ladislava Zdražilová, 29.2.2012 

 

 

Děkuji za pozornost! 


