
Jednoduchá 

veta- doplňte si poznámky

Ďakujem, Liptáková

Zhrnutie učiva pre 7. B -
samoštúdium



Veta

➢ je základná jednotka reči

➢ má ustálenú podobu – na začiatku je veľké písmeno, na

konci je bodka, výkričník, otáznik, tri bodky

➢ každá veta má svoju melódiu – podľa typu vety je stúpavá

alebo klesavá

➢ aj jedno slovo môže byť vetou – napr. Prestaňte! Podchod.



Prisudzovací sklad (PsS)
• prisudzovací sklad je medzi podmetom a prísudkom:

Mama telefonuje.:

Telefonuje.(ONA):

Mama je nahnevaná.:

Je nahnevaná.:

mama

podmet

telefonuje

prísudok
PsS

(ONA)

podmet

telefonuje

prísudok
PsS

mama

podmet
PsS

je nahnevaná

prísudok

(ONA)

podmet
PsS

je nahnevaná

prísudok

mama – podmet vyjadrený, 
telefonuje – prísudok slovesný

(ONA) – podmet nevyjadrený, 
telefonuje – prísudok slovesný

(ONA) – podmet nevyjadrený, 
je nahnevaná – prísudok slovesno-menný

mama - podmet vyjadrený, 
je nahnevaná – prísudok slovesno-menný



Veta

Delíme ju podľa:

➢ členitosti

➢ zloženia

➢ zámeru (postoja) hovoriaceho



Delenie podľa členitosti

Delíme ju na:

➢ jednočlennú, napr. Sneží. Potraviny.

➢ dvojčlennú, napr. Mama varí. Otec číta noviny.



Jednočlenná veta

Jednočlenná veta – má len vetný základ, ktorý tvoria:

A.slovesné tvary (neosobné slovesá a tvary) – Sneží. Odľahlo mi.

Ide sa do kina. Pýtame sa: Čo robí?

B. neslovesné tvary (menné) (neurčitok, iný slovný druh ako

sloveso) – podstatné meno: Potraviny. Mami!, prídavné meno,

príslovka: Úžasné! Dobre., zámeno, číslovka: Hocičo! Ty! Prvý!

Sedem., neurčitok: Stáť!, častica, citoslovce: Áno. Fakt?

Jaj! Psst!

Vetný základ –
základný vetný člen



Dvojčlenná veta

- Má podmet aj prísudok.

Dvojčlenné vety môžu byť:

A.úplné (s vyjadreným podmetom) – Zápas je zaujímavý.

Účastníci súťaže čakali v priestoroch divadla. Kedy príde

autobus?

B. neúplné (so zamlčaným, nevyjadreným podmetom) –

(MY)Vítame Vás na stránkach ŽSR. (ONA) Prišla o siedmej.

(VY) Nevystupujte!



Delenie podľa zloženia

Delíme ju na:

➢ jednoduchú vetu – jednočlenná veta, dvojčlenná veta

➢ súvetie – jednoduché súvetie, zložené súvetie



Jednoduchá veta

- Je to veta, ktorá má len jeden prisudzovací sklad (podmet +

prísudok).

Delíme ju na:

➢ holú – len vetný základ alebo len podmet + prísudok, napr. Mama

varí.

➢ rozvitú – okrem podmetu a prísudku má aj ďalšie vetné členy,

napr. Moja mama varí obed.



Delenie podľa zámeru

Delíme ju na:

➢ oznamovacia veta

➢ opytovacia veta

➢ rozkazovacia veta

➢ želacia veta



Delenie podľa zámeru – zhrnutie 5. ročníka

VETA JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY PRÍKLADY

oznamovacia
• oznamovací spôsob + klesavá melódia
• podmieňovací spôsob + klesavá melódia

Stretneme sa zajtra.
Teraz by sa to malo objasniť. 

rozkazovacia • rozkazovací spôsob + klesavá melódia Pripravte sa na odchod!

opytovacia

1. zisťovacie otázky (odpoveď áno – nie)
• oznamovací spôsob + stúpavá melódia
• podmieňovací spôsob + stúpavá melódia

Prišli ste k nám na dovolenku? 
Podali by ste mi to pero?

2. doplňovacie otázky 
• opytovací výraz + oznamovací spôsob + klesavá 

melódia 
• opytovací výraz + oznamovací spôsob + klesavá 

melódia

Koľko je hodín? 
Aké by sme mali šance na výhru?

želacia

• želacia častica + oznamovací spôsob + klesavá melódia
• želacia častica + podmieňovací spôsob + klesavá 

melódia 

Nech ste zdraví! 
Bodaj by mu to tak išlo stále.

Poznámka: Zvolacie vety nie sú osobitným typom viet. Vyjadrujú city alebo reakciu autora. Vznikajú tak, že do vety
pridáme citovo zafarbenú intonáciu. Pri zápise to vyjadríme pridaním výkričníka, otáznika alebo ich kombináciou, napr. To
bol nádherný gól! Sústreď sa!!! To mal byť žart?! Nech žije víťaz!!!


