
Druhy podmětů a přísudků 
 
a) Máma vaří. Táta zpívá. Děti kreslí.  
Někdy o podmětech nevíme zhola nic. Nevíme, jaké jsou, odkud jsou, čí jsou. 
Takový podmět nazýváme: HOLÝ 
 
b) Naše máma vaří. Mirkův táta zpívá. Malé děti kreslí. 
Někdy o podmětech víme něco více, protože je rozvíjí další slova (jaký, čí, 
odkud). 
Takový podmět nazýváme: ROZVITÝ 
 
c) Mirek, Karel a Milada tančí. Z nebe padají kapky i vločky. 
Někdy se podmět skládá z několika částí. Může být dvojnásobný, trojnásobný 
atd. 
Takový podmět nazýváme: NĚKOLIKANÁSOBNÝ 
 
d) Vaříme. (my) Právě skončil. (on) Odešli. (oni) 
Někdy nelze podmět ve větě nalézt. Ve větě není vyjádřen slovně. 
Takový podmět nazýváme: NEVYJÁDŘENÝ 
 
a) Máma vaří. Táta zpívá. Děti kreslí.  
Někdy o přísudku nevíme zhola nic. Nevíme kde, jak, co, proč. 
Takový přísudek nazýváme: HOLÝ 
 
b) Máma vaří oběd. Táta zpívá písničku. Děti nadšeně kreslí.  
Někdy o přísudku víme něco více, protože jej rozvíjí další slova (jak, kde, co). 
Takový přísudek nazýváme: ROZVITÝ 
 
c) Zahradník kope, sází a zalévá. Děti zpívají a tančí. 
Někdy se přísudek skládá z několika částí. Může být dvojnásobný, trojnásobný 
atd. 
Takový přísudek nazýváme: NĚKOLIKANÁSOBNÝ 
 
d) Dáša je velmi hodná. Já budu zvěrolékařem. Jirka se stal doktorem. 
Někdy je přísudek ve větě vyjádřen pomocí slovesa být nebo stát se a 
podstatného nebo přídavného jména. 
Takový přísudek nazýváme: JMENNÝ 
  



Z holého podmětu udělejte podmět rozvitý. 

_____________ děti půjdou do školy. V lese rostou ______________ stromy. Pod okny 

nám rozkvetly _____________ tulipány. Kamarád z ____________ nepřijede. Na ulici 

stála _____________ auta. ____________ žáci pracují velmi usilovně. 

Z holého přísudku udělejte přísudek rozvitý. 

Tonda píše _____________. Za městem stojí ____________ . Musím si zavázat 

___________. Po ulici _________ projíždějí auta. __________ půjdou děti lyžovat. 

Zase ____________ prší. Táta ____________ opravil pračku. Jirka má ____________. 

Tvoř věty s několikanásobným podmětem. 

______________ a ______________ myjí nádobí. V lese žijí ______________ a 

______________.    Na louce rostou ______________, ______________ a 

______________. Na ulici parkují ______________ a ______________. Odpověď 

neznal ______________ ani ______________.  

Tvoř věty s několikanásobným přísudkem. 

Děti _______________  a ________________. Kluci _______________  a 

________________. Rodiče _______________  a ________________. Zvířata 

_______________  a ________________. 

Někdy je přísudek ve větě vyjádřen pomocí slovesa být nebo stát se a podstatného 

nebo přídavného jména. Říkáme mu přísudek jmenný. Označ tyto přísudky jmenné 

v následujících větách: 

Můj bratr je pracovitý. Olda byl zklamaný. Kateřina bude kadeřnice.  

Jan byl sportovec. Rodiče jsou pracovití.  

Richard se v dospělosti stane truhlářem. Obrázek je velmi hezký.  

Všichni byli unavení. Sourozenci budou určitě úspěšní.  

Naše televize je rozbitá. Zítra budeme úspěšní. Karel se stal milionářem. 



Doplňuj vhodná slova a tvoř věty s různými druhy podmětů a přísudků: 

holý podmět a holý přísudek 

Děti čtou. 

rozvitý podmět a holý přísudek 

_________ děti čtou. 

holý podmět a rozvitý přísudek 

Děti čtou _________. 

rozvitý podmět a rozvitý přísudek 

Děti z ______  ________ čtou. 

Několikanásobný podmět a holý přísudek 

_______ a _______ čtou. 

Holý podmět a několikanásobný přísudek 

Děti ________ a _________. 

Nevyjádřený podmět a holý přísudek 

____________ 

Nevyjádřený podmět a rozvitý přísudek 

__________ čtou. 

Holý podmět a jmenný přísudek 

Děti jsou _________. 

Rozvitý podmět jmenný přísudek 

________  ________ byly _______. 

několikanás. podmět a několikanás. přís. 

______ a ______ ______ a ______ 

nevyjádřený podmět a jmenný přísudek 

Stal se ___________. 

 



holý podmět a holý přísudek 

Muži čtou. 

rozvitý podmět a holý přísudek 

_________ muži čtou. 

holý podmět a rozvitý přísudek 

Muži čtou _________. 

rozvitý podmět a rozvitý přísudek 

Muži z ______  ________ čtou. 

Několikanásobný podmět a holý přísudek 

_______ a _______ čtou. 

Holý podmět a několikanásobný přísudek 

Muži ________ a _________. 

Nevyjádřený podmět a holý přísudek 

____________ 

Nevyjádřený podmět a rozvitý přísudek 

__________ čtou. 

Holý podmět a jmenný přísudek 

Muži jsou _________. 

Rozvitý podmět jmenný přísudek 

________  ________ jsou _______. 

několikanás. podmět a několikanás. přís. 

______ a ______ ______ a ______ 

nevyjádřený podmět a jmenný přísudek 

Stal se ___________. 

rozvitý podmět a jmenný přísudek 

_______ muži budou ________. 


