
Shoda přísudku s podmětem

Jednoduchý podmět
1. Chlapci hrál_ kopanou.
2. Dívky skákal_ přes švihadlo.
3. Děti na hřišti skotačil_.
4. Navštívil_ nás naši přátelé.
5. Skupiny výletníků procházel_ zámkem.
6. Ovce pásl_ dva pastevci.
7. Jako střely vyrazil_ závodníci na trať.
8. Na jaře k nám přiletěl_ houfy špačků.
9. Rodiče trápil_ velké starosti.
10. Dveře se u nás na noc zavíral_.
11. V továrně houkal_ konec směny.
12. Kočky naši psi nesnášel_.
13. Rackové křičeli, až nám zaléhal_ uši.
14. Zvony zvonil_ na poplach.
15. V biografu uváděl_ nový film

Několikanásobný podmět (uveďte, kde jsou dvě možnosti)
1. U lesa se pásl_ zajíci a srnky.
2. Na poli pracoval_  ženy i muži.
3. Na stromě seděl_ holubi a hrdličky.
4. Večer vyběhl_  z lesa na louku srnky a zajíci.
5. Na polích se objevil_  vrány a havrani.
6. Záchranných prací se zúčastnil_ muži i ženy.
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7. Na strom přilétl_  hrdličky a holubi.
8. Slepice a kuřata běhal_ po celé zahradě.
9. Naše kočky a pes se snášel_ velmi dobře.
10. Hříbě a tele pobíhal_ volně po zahradě.
11. Slepice, kuřata a kohout zobal_ na dvoře zrní.
12. Naše kočky žil_ se psem ve shodě.
13. Kobyla a hříbě se pásl_ na mezi.
14. Marie, Hana, Karel i malá Irenka chystal_ rodičům překvapení.
15. Alík a všechny tři kočky už čekal_ u dveří.
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Ing. Jana Besedová

Řešení

Jednoduchý podmět1. Chlapci hráli kopanou.2. Dívky skákaly přes švihadlo.3. Děti na hřišti skotačily.4. Navštívili nás naši přátelé.5. Skupiny výletníků procházely zámkem.6. Ovce pásli dva pastevci.7. Jako střely vyrazili závodníci na trať.8. Na jaře k nám přiletěly houfy špačků.9. Rodiče trápily velké starosti.10. Dveře se u nás na noc zavíraly.11. V továrně houkali konec směny.12. Kočky naši psi nesnášeli.13. Rackové křičeli, až nám zaléhaly uši.14. Zvony zvonily na poplach.15. V biografu uváděli nový film
Několikanásobný podmět (uveďte, kde jsou dvě možnosti)1. U lesa se pásli zajíci a srnky.2. Na poli pracovaly i pracovali ženy i muži.3. Na stromě seděli holubi a hrdličky.4. Večer vyběhly i vyběhli z lesa na louku srnky a zajíci.5. Na polích se objevily i objevili vrány a havrani.6. Záchranných prací se zúčastnili muži i ženy.7. Na strom přilétly i přilétli hrdličky a holubi.8. Slepice a kuřata běhaly po celé zahradě.9. Naše kočky a pes se snášeli velmi dobře.10. Hříbě a tele pobíhaly volně po zahradě.11. Slepice, kuřata a kohout zobali na dvoře zrní.12. Naše kočky žily se psem ve shodě.13. Kobyla a hříbě se pásly na mezi.14. Marie, Hana, Karel i malá Irenka chystali rodičům překvapení.15. Alík a všechny tři kočky už čekali u dveří.
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