
Prísudok

pre 6. ročník



Prísudok
➢ je základný vetný člen

➢ vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť deja a prisudzuje

ich podmetu

➢ na prísudok sa pýtame otázkami: Čo robí podmet? Čo sa

deje s podmetom? Aký je podmet?

➢ medzi prísudkom a podmetom je zhoda v rode, čísle a

osobe



Prísudok
➢ poznáme dva druhy prísudku:

1. slovesný (1s) – tvorí ho sloveso, napr. Dedko zasadil
stromčeky.

2. slovesno-menný (1m) – tvorí ho sloveso byť + podst.m.,
príd.m., zámeno, číslovka, príslovka.

(Bližšie si to názorne ukážeme aj s príkladmi v

nasledujúcich slidoch.)



Slovesný prísudok (1s)
➢ tvorí ho vždy sloveso. Môže byť:

1. jednoduchý slovesný prísudok – tvorí ho len jedno

plnovýznamové sloveso, napr. Maliar maľuje obrazy. Slnko

svieti. Fotografovali Chopok. Píšem list.

2. zložený slovesný prísudok – tvorí ho neplnovýznamové

sloveso + neurčitok plnovýznamového slovesa, napr. Zajtra

musím prísť. Chceme zachrániť lesy. Od stredy začínam

pracovať.



Príklady na slovesný prísudok (1s):
➢ Maliar maľuje obrazy. – Čo robí maliar? Maľuje.

➢ Slnko svieti. – Čo robí slnko? Svieti.

➢ Fotografovali Chopok. - Čo robili (oni)? Fotografovali.

➢ Píšem list. – Čo robím (ja)? Píšem.

➢ Zajtra musím prísť. – Čo robím (ja)? Musím prísť.

➢ Chceme zachrániť lesy. – Čo robíme (my)? Chceme zachrániť.

➢ Začínam pracovať. – Čo robím (ja)? Začínam pracovať.

➢ Môžu to ukončiť? – Čo robia (oni)? Môžu ukončiť.



Slovesno-menný prísudok (1m)
➢ tvorí ho sponové sloveso (byť) + podstat. meno, príd. meno,

príslovka, číslovka, zámeno. (označujeme 1m)

➢ Napríklad:

Otec je pilot. Táňa bola prvá v súťaži.

My sme študenti. Zajtra budem doma celý deň.

Ujo je veľmi vysoký.



Príklady na slovesno-menný prísudok (1m)

➢ Otec je pilot. – Čo robí otec? Je pilot.

➢ Ona je lekárka. – Čo robí ona? Je lekárka.

➢ My sme študenti. - Čo robíme my? Sme študenti.

➢ On je učiteľ. – Čo robí on? Je učiteľ.

➢ Peter je naučený. – Aký je Peter? Je naučený.

➢ Spolužiak je nesústredený. – Aký je spolužiak? Je nesústredený.

➢ My sme unavení. – Akí sme my? Sme unavený.

➢ Marta je mĺkva. – Aká je Marta? Je mĺkva.



Zhoda prísudku s podmetom:

1. zhoda v osobe

- Ja sa teším. (1. osoba)

- Chlapec písal. (on písal - 3. osoba)

- Výletníci sa vrátili. (oni sa vrátili – 3. osoba)

2. zhoda v čísle

- Adam nepríde. (jednotné číslo – sg.)

- Rodičia už odišli. (množné číslo – pl.)



Zhoda prísudku s podmetom

3. zhoda v rode – majú ju prísudky so slovesom v minulom

čase , príp. podmieňovacom spôsobe. Napr:

Obed bol uvarený. Marek bol úplná sirota. Peter zmeškal vlak.

Erika neprišla. Dieťa plakalo. Peter by ma nesklamal.



Úloha: 

Odpíšte si do zošita poznámky z 3.,4., 6.,8, a 9. slidu. 
Učivo si pozrite aj v učebnici SJ na str. 79 – 81.  Naučte 
sa to, patrí to medzi základné vedomosti zo slovenčiny. 

Myslím na Vás a držím Vám päste! ☺


