
Příprava na přijímací zkoušky 
 

 
Okruh 3 ČJ - Stavba souvětí 
 
1. Z následujících souvětí vyber souvětí souřadné. 
 
(A)  Když jsem vstoupil dovnitř sálu, schovával se chlápek na druhé straně lokálu, ukrytý za 
krabicemi od whisky. 
(B)  Obejít se dům nedal, takže přístup k jeho zadní části byl buď zevnitř, nebo po starém 
dřevěném schodišti, které vedlo do zahrady. 
(C)  Milostná zápletka našeho detektiva vždy oslabila, protože s sebou přinášela napětí, 
které bylo v rozporu s hlavním tématem knihy. 
(D)  Bylo nás v kanceláří jen pět, když nám Copernik, šéf místní kriminálky, podával hlášení. 
 
2. Urči správně počet vět hlavních a počet vět vedlejších. 
 
Joe znal už svého šéfa tak dlouho, aby mohl odhadnout, co si právě teď myslí o plánech, jež 
tam snaživě prosazoval Charlie, a tak ho ani nepřekvapilo, když najednou uslyšel křik a 
prudké bouchnutí pěstí. 
 
(A)  3 věty hlavní a 3 věty vedlejší 
(B)  2 věty hlavní a 4 věty vedlejší 
(C)  2 věty hlavní a 5 vět vedlejších 
(D)  3 věty hlavní a 4 věty vedlejší 
 
3. V okamžiku, kdy jsem vstoupil do místnosti, Copernik rychle vstal, ale nepostřehl, že se 
Joe rozmáchl, aby ho zadržel v odchodu. 
 
(A)  2 věty hlavní a 3 věty vedlejší 
(B)  2 věty hlavní a 4 věty vedlejší 
(C)  1 věta hlavní a 4 věty vedlejší 
(D)  1 věta hlavní a 5 vět vedlejších 
 
4. Doplň větu tak, aby vzniklo souvětí o třech větách, z nichž 3. věta bude přísudková. 
 
Téměř ve všech módních časopisech jsem se dočetl, 
 
(A)  že je nutné používat kosmetických přípravků, abych zůstal věčně krásný. 
(B)  že bych si měl nakoupit zásobu krémů na opalování, které jsou nutné ke zdravému 
slunění. 
(C)  že pokud se budu chtít stát slavným modelem, musím vypadat jak po roční hladovce. 
(D)  že dieta musí být taková, aby mi neuškodila. 
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5. Vyber souvětí, které obsahuje vedlejší větu doplňkovou. 
 
(A)  Patrik si zpíval v koupelně, často jsem ho slyšel. 
(B)  Slyšel jsem Patrika, jak si prozpěvuje v koupelně. 
(C)  Uslyšel jsem z koupelny zpěv, asi Patrikův. 
(D)  Slyšel jsem, že si Patrik v koupelně prozpěvuje. 
 
6. Z následujících možností vyber souvětí, v němž jsou hlavní věty v poměru důsledkovém. 
 
(A)  Když jsem uviděl u dveří otce, chtěl jsem skončit hru, ale můj soupeř mi to nechtěl 
dovolit. 
(B)  Nejenže nám nikdo nepřišel naproti, ale ani doma nás nikdo nečekal, celý byt byl 
prázdný. 
(C)  Řiď se podle daných pravidel, nebo sem vůbec nechoď. 
(D)  Nejvíce vitamínů obsahuje čerstvá zelenina, a tak jsme se rozhodli, že bude jíst co 
nejvíce zeleninové saláty. 
 
7. Označ, v kterém ze souvětí z předchozího cvičení jsou hlavní věty v poměru stupňovacím. 
 
(A)  A. 
(B)  B. 
(C)  C. 
(D)  D. 
 
8. Vyber správně to, co platí o větách v následujícím souvětí. 
 
Všechno mě tu bavilo, ale často jsem přemýšlel o tom, jak dlouho je možné žít způsobem, 
kdy sám nic nedělám, ale zato všichni kolem mě skáčou. 
 
(A)  Souvětí se skládá z 5 vět, 2 hlavní věty jsou mezi sebou v poměru odporovacím. 
(B)  Souvětí se skládá z 5 vět, první věta je hlavní, na ní je závislá 1. věta vedlejší 
přívlastková. 
(C)  Souvětí se skládá z 6 vět, 2 hlavní věty jsou mezi sebou v poměru slučovacím. 
(D)  Souvětí se skládá z 4 vět, první věta je hlavní, je na ní závislá 3. věta vedlejší 
předmětná. 
 
 
9. Z následujících souvětí vyber souvětí souřadné. 
 
(A)  Každý den bylo vidět tatínka, jak stojí na louce, aby zkontroloval, zda není nutné převést 
dobytek na jiné pastviny. 
(B)  Paní kněžna si přála, aby ji moje tchýně dnes s dětmi na zámku navštívila, a proto je, 
pane Leopolde, ohlaste. 
(C)  Když vstoupili do výtahové klece a strojník je spustil, zdálo se Petrovi, že klec stojí na 
místě. 
(D)  Zrovna dnes, kdy jsem si v novinách přečetl, že by se družstvo mohlo vrátit do první 
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ligy, onemocní jejich trenér. 
 
 
10. Urči správně počet vět hlavních a počet vět vedlejších. 
 
Rychle jsem mezi rváče skočil, abych je odtrhl, ale to nebyl dobrý nápad, protože začali 
mlátit do mě, když nemohli do sebe. 
 
(A)  3 věty hlavní a 2 věty vedlejší 
(B)  1 věta hlavní a 3 věty vedlejší 
(C)  2 věty hlavní a 4 věty vedlejší. 
(D)  2 věty hlavní a 3 věty vedlejší. 
 
11. Vyber správně to, co platí o větách v následujících souvětích. 
 
Těšilo mě, že věděl, že jsem byl nemocen, a proto jsem mu z vděčnosti slíbil, že s ním půjdu 
do kina, ačkoliv jsem pochyboval, že bychom si cestou měli o čem povídat. 
 
(A)  1. vedlejší věta je vedlejší věta podmětná, 4. vedlejší věta je příslovečná přípustková 
(B)  Na 1. hlavní větě je závislá 1. věta vedlejší předmětná, 5. věta vedlejší je taktéž 
předmětná 
(C)  2. vedlejší věta je předmětná a je závislá na 1. větě hlavní 
(D)  3. vedlejší věta je předmětná a je závislá na 1. větě hlavní 
 
12. Nikdo z nás sice určitě nevěděl, jestli jsme něco neprovedli, ale zdálo se, že to není zas 
tak důležité, protože kolikrát toho maminka věděla víc, než jsme si mysleli. 
 
(A)  Souvětí se skládá z celkem 6 vět, z nichž 2 jsou hlavní a 4 vedlejší, 3. věta vedlejší je 
příslovečná účelová. 
(B)  Souvětí se skládá z celkem 5 vět, z nichž 2 jsou hlavní a 3 vedlejší, 1. věta vedlejší je 
věta podmětná. 
(C)  Souvětí se skládá z celkem 7 vět, z nichž jsou 3 hlavní a 4. vedlejší je příslovečná 
měrová 
(D)  Souvětí se skládá celkem ze 6 vět, z nichž 2 jsou hlavní a 4 vedlejší, 4. věta vedlejší je 
příslovečná měrová 
 
13. Ve chvíli, kdy sál utichl, soudce k lidem vážně promluvil a velmi důtklivě jim domlouval, 
protože se prý všichni provinili proti svým občanským povinnostem, když dovolili, aby se u 
nich ukrýval člověk, jehož hledají po celé zemi. 
 
(A)  Souvětí se skládá ze 3 vět hlavních a 4 vět vedlejších, 2. věta vedlejší je příslovečná 
příčinná. 
(B)  Souvětí se skládá ze 2 vět hlavních a 5 vět vedlejších, 1. věta vedlejší je přívlastková, 4. 
věta vedlejší je předmětná. 
(C)  Souvětí se skládá ze 2 vět hlavních a 4 vět vedlejších, 1. věta vedlejší je přívlastková, 2. 
věta vedlejší příslovečná příčinná 
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(D)  Souvětí se skládá ze 2 vět hlavních a 5 vět vedlejších, 1. věta vedlejší je přívlastková, 4. 
věta vedlejší je také příslovečná časová. 
 
14. Část toho, co jsem v onom hotelovém pokoji jen tušil, se skutečně naplnila, proto jsem 
nějakou dobu nevycházel z domu, neboť jsem nevěděl, jak bych měl čelit přátelům a jak 
bych jim měl říct, že budu muset natrvalo odjet ze země. 
 
(A)  V souvětí jsou 1. a 2. věta hlavní v poměru důsledkovém, 3. věta vedlejší je 
přívlastková. 
(B)  V souvětí jsou 2. a 3. věta hlavní v poměrů příčinném, 4. věta vedlejší je věta 
předmětná. 
(C)  V souvětí jsou 2. a 3. věta hlavní v poměrů příčinném, 4. věta vedlejší je věta 
příslovečná místní 
(D)  V souvětí jsou 2 věty hlavní, 1. věta vedlejší je příslovečná příčinná. 
 
15. Proveďte grafický rozbor souvětí, určete druhy vedlejších vět, poměry mezi hlavními 
větami. 
 
Když si bude princezna Meliversa chtít vzít nějakého prince, stane se princ dědicem celé 
říše, i kdyby nevlastnil ani měďák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráno je moudřejší večera, pomyslel si nakonec kupec a utěšoval se, že si to Kráska ještě 
rozmyslí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když princ uviděl svou novou nevěstu, myslel si, že je to ona, kdo ho zachránila a tak se do 
nové krásné dívky hned zamiloval a rozhodl se, že si ji vezme za ženu. 
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