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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Věta nebo souvětí?

Anotace:

1. Rozpoznat větu jednoduchou a souvětí

2. Rozdělení vět jednoduchých na věty 
jednočlenné a dvojčlenné

3. Cvičení na rozpoznání věty jednoduché a 
souvětí



Věta jednoduchá VJ

• - věta jednoduchá je větný celek, 
vyjadřující jednu myšlenku

• - holá věta = holý podmět + holý přísudek

• Jana přišla.

• Děti jásají.

• - rozvitá věta = s rozvíjejícími větnými 
členy

• Naše Jana dnes přišla včas.



Souvětí S

• souvětí - vzniká spojením dvou nebo více 
vět jednoduchých; kolik je v souvětí
základních skladebních dvojic (nebo 
základních větných členů), tolik je v něm 
vět 

• Jana přišla, protože u nás dlouho nebyla.

• Děti jásají, já zuřím.



Věty dvojčlenné a jednočlenné

Mezi větami jednoduchými dále rozlišujeme:

a) věty dvojčlenné – jsou v nich zastoupeny oba dva základní větné členy

(podmět + přísudek):

Po                     Př

Naše kočka se ráda vyhřívá.

POZOR !

Mezi věty dvojčlenné patří i věty s nevyjádřeným podmětem:

U naší školy postavili hned vedle hlavního vchodu do budovy novou silnici.

b)věty jednočlenné – je v nich zastoupen zpravidla jen jeden ze základních větných

členů, a to přísudek.

Často označují přírodní jevy nebo tělesné a duševní stavy lidí:

Bolí mě v krku.

Některé větné konstrukce nemají určitý slovesný tvar. Jejich základem je

infinitiv slovesa nebo jiný slovní druh. Označujeme jako větný ekvivalent:

Nevstupovat!

Dobrý den!

Ještě jednou!



Urči, zda se jedná o větu jednoduchou VJ, nebo souvětí S.

• Přijdeš dnes či zítra?     VJ /S

• To byl čas, když jsem mohl chodit hrát.   VJ/S

• Bez oddechu si prohlédl chalupu, zahradu i ostatní stavení. VJ/S

• Byl tak naplněn novými dojmy, že ani nedutal. VJ/S

• Karel Čapek, náš přední spisovatel, se proslavil i pohádkami. VJ/S

• Ke všemu se stavěl, podědil um po dědovi. VJ/S

• Zkoušel vyřezávat ze dřeva, nebál se ničeho. VJ/S

• Neumím odpočívat, jsem ale často unavená.  VJ/S

• Každému podle jeho zásluh, snahy i ochoty.  VJ/S

• Neumíme se vyjádřit, čteme málo.  VJ/S



Správné řešení:

• Přijdeš dnes, či zítra?     VJ 

• To byl čas, když jsem mohl chodit hrát.   S

• Bez oddechu si prohlédl chalupu, zahradu i ostatní stavení. VJ

• Byl tak naplněn novými dojmy, že ani nedutal. S

• Karel Čapek, náš přední spisovatel, se proslavil i pohádkami. VJ

• Ke všemu se stavěl, podědil um po dědovi. S

• Zkoušel vyřezávat ze dřeva, nebál se ničeho. S

• Neumím odpočívat, jsem ale často unavená.  S

• Každému podle jeho zásluh, snahy i ochoty.  VJ

• Neumíme se vyjádřit, čteme málo.  S



Zdroje:

• K výuce je využívána učebnice:  KRAUSOVÁ, 
Zdeňka; PAŠKOVÁ, Martina. Český jazyk 8 pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Fraus, 2009. 128str.

• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




