
Milí siedmaci, posielam vám pracovné listy s odpoveďami, ktoré ste mi 

mali poslať 7. mája. 

Prosím, porovnajte si odpovede, aby ste vedeli, kde ste urobili chyby. 

Ďakujem, Liptáková 

 
 

Pracovný list  

Základné vetné členy, prisudzovací sklad, dvojčlenná veta 
 

1. Vyznač vo vetách prisudzovací sklad a urči druh dvojčlennej vety: 

 

 

    Na Námestí generála Klapku stojí socha.                      Turisti navštívili Nádvorie Európy. 

             

Stojí – prísudok, socha – podmet                                      turisti – podmet, navštívili – prísudok,  

Veta je dvojčlenná úplná.                                                  Veta je dvojčlenná úplná 

   Kam pôjdeme na školský výlet?                                    Zajtra popoludní budeme hrať vybíjanú.  

/My/ nevyjadrený podmet, pôjdeme – prísudok               /My/ nevyjadrený podmet, budeme hrať – prís. 

  Veta je dvojčlenná neúplná.                                           Veta je dvojčlenná neúplná.          

  Moji rodičia by chceli ísť na dovolenku do hôr.         Jarkina kniha je zaujímavá.        Ležala na stole.  

 Rodičia – podmet, chceli ísť – prísudok                      kniha – podmet, je zaujímavá – prís.   Ležala – prís. 

 Veta je dvojčlenná úplná.                                            Veta je dvojčlenná úplná.        Dvojčlenná neúplná. 

   

 Susedkin strýko bol kedysi lekárom.                         Navštívili starobylý kaštieľ. 

  Strýko – podmet, bol lekárom – prísudok                /Oni/ - nevyjadrený podmet, navštívili - prísudok                                                                   

 Veta je dvojčlenná úplná.                                          Veta je dvojčlenná neúplná. 

 

 

Prisudzovací sklad = podmet a prísudok, napr. Dieťa spí. /Kto? dieťa, Čo robí? spí/ 

 

Pracovný list  

Urč jednočlenné a dvojčlenné vety. 
Pomôž si učebnicou Slovenského jazyka str. 74. 

 

 

 

    Kati!                                     Hrmí.                                 Robí.                               Odišli. 

jednočlenná – neslovesná         jednočl.- slov.                 dvojčlenná, lebo /on/        dvojčlenná - neúplná 

/lebo pod. m./                                                                    neúplná 

   Nespomína si.                       Predstavil si.                  Východ.                         Fifík. 

  dvojčlenná – neúplná           dvojčlenná – neúplná      jednočl. – nesl.              jednočlenná - neslovesná  

                                                                                        /lebo nadpis/                  /lebo názov časopisu/ 

   Letisko.                                 Podchod.                         Zahrmelo.                             Stmieva sa. 

  jednočl. – neslovesná            jednočlenná -nesl.           jednočlenná – slovesná         jednočl. - slovesná 

 

   Mrzne.                              Mrznem.                       Och!              Však?                 Stopercentne! 

  jednočlenná – slovesná    POZOR! /Ja/                jednočl.            jednočl.             jednočlenná – neslov.                

                                           dvojčlennná - neúplná   neslov.           neslov. 

Jednočlenné vety: vety súvisiace s počasím – Mrzne. Sneží. Zmráka sa. Blýska sa. /lebo čo mrzne? Ono/ 

                              nadpisy – Pozor! Potraviny.    názvy – Fifík. Kamarát.  (časopisy) 

                              vety vyjadrujúce psychický stav človeka – V hlave mi brní. /lebo čo mi brní? Ono/ 

                              prejavy citov  a hodnotení – Jéj! Úžasné! Stopercentne! 



 


