
Při použití minulého času se i(í) / y(ý) v koncovkách sloves řídí tzv. shodou přísudku s podmětem. 
Koncovky se tedy řídí rodem a životností podmětu: 

Podmět Koncovka Příklad 
Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i (ti) Muži pracovali. 
Mužský neživotný v mn. č. Tvrdá koncovka y (ty) Stroje pracovaly. 
Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y (ty) Ženy pracovaly. 
Střední v mn. č. Pozor! v koncovce není i/y, ale a (ta) Zvířata pracovala. 
 
Problém nastává, když je podmět několikanásobný a jednotlivá podstatná jména v podmětu jsou 
různého rodu a životnosti. Pak se řídíme těmito pravidly: 

a) Pokud je v podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného (v jednotném nebo množném 
čísle), pak bude v příčestí měkká koncovka i. 

Města, firmy i prezident reformu uvítali. 

b) Pokud v podmětu není žádné jméno rodu mužského životného, pak píšeme v příčestí tvrdou koncovku y. 

Postele a křesla byly ten týden ve slevě. 

Toto pravidlo platí i v případě, že se několikanásobný podmět skládá ze jmen rodu středního a alespoň 
jedno z nich je v jednotném čísle. 

Polsko a Rusko vyjednaly dohodu. 

Koťata a štěně si spolu hrály. 

c) Pouze pokud jsou všechna podstatná jména v podmětu středního rodu a v množném čísle, pak jedině 
píšeme v koncovce příčestí a. 

Košťata a vědra byla uložena v komoře. 

Pamatuj!!! 

Ve v koncovkách sloves času přítomného nebo budoucího píšeme vždy -í (bez ohledu na podmět). 

Slunce pálí. Žákyně neví. Děti pádí. Hokejisté válí. Ženy zapálí oheň. 

 

Podmět Přísudek Koncovka 

jakéhokoli rodu 
sloveso v čase přítomném nebo 

budoucím 
(ti, ty, ta) spí 

RMŽ (ti páni) sloveso v čase minulém (ti) spali 

VŠEOBECNÝ (ti všichni) sloveso v čase minulém (ti) spali 

RMN (ty lesy) sloveso v čase minulém (ty) spaly 

RŽ (ty ženy) sloveso v čase minulém (ty) spaly 

RS (ta města) sloveso v čase minulém (ta) spala 

děti, oči, uši (ty) sloveso v čase minulém (ty) spaly 

 

 



Dopiš k přísudkům vhodné podměty v čísle množném. 

(ti) spali (ty) spaly (ta dvě) spala (kdokoli) spí 

    

    
    

    
    

    
Vyhledej podmět, doplň koncovku. 

věta podmět 
(kdo?co?+přísudek) 

ukazovací 
zájm. - rod 

Vzor: Na kopci stály dva kostely. kostely ty - MN 
Chlapci čekal_ na hřišti.   

Nečekaně se rozezněl_ zvony.   

Na louce rozkvetl_ pampelišky.   

Města se zahalil_ do mlhy.   

Děti si přinesl_ oblíbené hračky.   
Slunce dnes příšerně pál_.   

Žáci splnil_ všechny úkoly.   
Oni mi odnesl_ mé věci.   

Na stole ležel_ věci.   

Pod lípou seděl_ sousedi.   

Tatínkovi se ztratil_ klíče.   
Zapomněl_ jsme na přátele.   

Střechy se pokryl_ sněhem.   
Zmizel_ mi všechny peníze.   

Počítače pracoval_ dvě hodiny.   

Hodiny nečekaně spadl_ na zem.   

Hráči si vyměnil_ dresy.   
Zahradnice sáz_ rostliny.   

Ony neuměl_ vařit.   
Přátelé se konečně shledal_.   

Všechna kola se rychle roztočil_.   
 



věta podmět 
(kdo?co?+přísudek) 

ukazovací 
zájm. - rod 

Kamarádi se vydal_ na hřiště.   
Vozy s obilím konečně zastavil_.   

Maminky uvařil_ skvělé jídlo.   

Pádla se ponořil_ do vody.   

Děvčata se rozešl_ domů.   

Lampy osvítil_ temnou ulici.   
Kuchařky pros_ o trochu soli.   

Pod kopci ležel_ hromady sněhu.   

Nějak se mu popletl_ písmena.   

Turisté po výletu odpočíval_.   
Rozbil_ se mi obě televize.   

Posnídal_ jsme chléb s máslem.   

Stoly byl_ plné jídla.   

Housata plaval_ v rybníku.   
Na ulici se rozsvítil_ světla.   

Lidé odjel_ na výlet.   
Děti se snažil_ o vtip.   

Přicházel_ velice špatné zprávy.   

Občané sáz_ nové stromy.   

Vlaky čekal_ před nádražím.   
Města se ponořil_ do tmy.   

Kluci a holky odešl_.   
 

Vzor: Na kopci stály dva kostely. kostely ty - MN 

Děvčata si na hřišti ház_ míčem.   

Květy jabloní se krásně rozvil_.   

Vrabci na dvoře hlasitě štěbetal_.   

Rohlíky byl_ upečeny nekvalitně.   

Drahokamy se krásně třpytil_.   

Topoly podél silnice šuměl_.   



Na polích zrál_ klasy.   

Skupiny vojáků zaútočil_.   

Hejna vran se slétl_ na pole.   

Jirkovi přibyl_ nové úkoly.   

Davy lidí proudil_ ulicemi.   

Kluci a holky voz_ písek.   

Ženy a muži právě odešl_.   

Nevěděl_ si rady.   

Neslyšel_ jste mě?   

Na pastvině řehtal_ koně.   

Shořel_ všechny časopisy.   

Diváci nadšeně tleskal_.   

Děti zamával_ rodičům.   

V lesích hučel_ potoky.   

Holky odcház_ dříve než kluci.   

 

Včera uhodil_ prudké mrazy.   

Slunce právě vycház_.   

Po silnici rachotil_ vozy.   

Děti zvonil_ na cizí zvonky.   

Motýli poletoval_ z květu na květ.   

Zase jste se opozdil_.   

Měl_ jsme k obědu řízek.   

Muži pracoval_ velmi usilovně.   

V prosinci zamrzl_ všechny rybníky.   



Kája a Lucie hrál_ na klavír.   

Na podzim opadal_ všechny listy.   

Traktory vyjel_ na pole.   

Všechna pole se zazelenal_.   

Skupiny lidí postával_ poblíž.   

Rozkvetl_ první sněženky.   

Odešl_ nečekaně brzy.   

Koně řehtal_.   

Přivítal__ jsme se s maminkou.   

Stovky lidí se smál__.   

Pádla se nořil__ do vody.   

Dveře se otevřel__.   

Nev_ a jen hloupě civ_.   

 

Doplň y, i, í: 

kohouti kokrhal_  , květy se rozvil_   , psi štěkal_   , klasy zrál_  , vlaky se 

rozjel_ , muži sp_, ženy sp_, děvčata sp_, muži lov_, ženy lov_, děvčata 

lov_, drahokamy se třpytil_  , ptáci poletoval_  , vrabci štěbetal_  , rohlíky 

byl_, muži sáz_, ženy sáz_, děvčata sáz_, muži nev_, ženy nev_, děvčata 

nev_,  upečeny  , diváci tleskal_  , uhodil_  mrazy, vozy rachotil_  , potoky 

hučel_  , muži ház_, ženy ház_, děvčata ház_, muži děl_, ženy děl_, 

děvčata děl_, rodiče se radoval_  , zvonky zvonil_  , stromy ševelil_  , hadi 

syčel_ , motýli, maminky neum_, děti ház_, přátelé lov_, nic mě neuraz_, 

čas let_, nic nev_,  motýli poletoval_  , muži pracoval_  , topoly šuměl_, 

brouci lezl_  , listy opadal_ 

Doplň správné koncovky 

kohouti kokrhal_  , květy se rozvil_   , psi štěkal_   , klasy zrál_  , vlaky se 

rozjel_ , drahokamy se třpytil_  , ptáci poletoval_  , vrabci štěbetal_  , 

rohlíky byl_  upečen_  , diváci tleskal_  , uhodil_  mrazy, vozy rachotil_  , 



potoky hučel_  , rodiče se radoval_  , zvonky zvonil_  , stromy ševelil_  , 

hadi syčel_ , motýli poletoval_  , muži pracoval_  , topoly šuměl_, brouci 

lezl_  , listy opadal_  čmeláci bzučel_  , traktory vyjel_  , rybníky zamrzl_ 

Doplň koncovky příčestí minulého: 

Děti se vypravil__ do divadla.  Ozval__ se tlumené tóny. Pilně jsme se 

učil__. Na trávě se pásl__ husy.  Rodiče to myslel__ dobře. Žáci odjel__ na 

hory. Příkopy se zazelenal__.  Davy lidí proudil__ ulicemi.  Rozkvetl__ 

první sněženky. Včely poletoval__ z květu na květ. Hoši je pozoroval__. 

Kam jste šl__?  Kolotoče se rozjel__.  Koně řehtal__.  

 Napiš věty (min. 6 slov) s těmito slovy: 

rozhodli _____________________________________________________ 

sledovaly ____________________________________________________ 

tleskali ______________________________________________________ 

rozhodly _____________________________________________________ 

kroužili ______________________________________________________ 

měly ________________________________________________________ 

vábí ________________________________________________________ 

psali ________________________________________________________ 

vyli ________________________________________________________ 

Doplň: 

Kluci hrál__ hokej. Holky spal__ na zemi. Odešl__ hned večer. Přivítal__ 

jsme se s maminkou. Petrovi se ztratil__ klíče. Stovky lidí se smál__. 

Dělníci nosil__ pytle. Děti si hrál__. Bledule již odkvetl__. Vlci lovil__ 

slepice. Lišky vnikl__ do kurníku. Pádla se nořil__ do vody. Městům hroz__ 

bankrot. Všichni se rozesmál__. Dveře se otevřel__. Sportovce překvapil__ 

tuhé mrazy. 

 


