
Milí studenti a studentky, 

zde máte poznámky k výkladu látky SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (1.část). Přepište si je do sešitu. 

V závorkách máte uvedené příklady pro snazší pochopení, ty si pročtěte, ale není nutné si je zapisovat 

– to nechávám na vás. Po přepsání poznámek vypracujte pravopisné cvičení. Práci mi pak mailem 

pošlete na adresu jirina.bartosova@sousvodnany.cz a to do 6.4.2020. V případě jakýchkoli dotazů 

k tématu se na mě neváhejte obrátit. 

 

S pozdravem J. Bartošová 

DO SEŠITU: 

Shoda přísudku s podmětem 

1) Shoda přísudku s podmětem jednoduchým v množném čísle 
- rozhodující je rod podmětu (případně životnost) 

 
PODMĚT        KONCOVKA  PŘÍKLAD 
 

Mužský životný              - i (Mladí muži byli s prací hotovi za dva týdny. Strojvůdci 
toho dne stávkovali.) 

Mužský neživotný         - y  (Všechny obrazy byly z galerie ukradeny. Lesy v okolí 
 byly zahaleny mlhou.) 

Ženský     - y    (Lesní víly v pohádce nechyběly. Dívky zůstaly  
      v tanečním sále samy.) 
Střední     - a   (I děvčata ráda četla Foglarovy knihy. Štěňata se  
     batolila kolem kůlny.) 
Všeobecný    - i   (Říkali to v rádiu.) 

Pamatujte si: 

Některá slova se vyskytují v životné i neživotné variantě (i když obě vyjadřují stejný význam), podle 

tvaru je třeba určit správnou životnost a s ní i koncovku příčestí; např.: 

! Uzenáči voněli. × Uzenáče voněly. 

! Ledoborci postupovali. × Ledoborce postupovaly. 

! Ukazatelé byli analyzováni. × Ukazatele byly analyzovány. 

! Někdy nese rozdíl v životnosti také rozdíl ve významu: 

! Nosiči zavazadel ztratili kufr. × Na střeše byly nosiče na kolo. 

! Vodiči své koně neudrželi. × Elektrické vodiče nesnesly žár 
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PROCVIČENÍ: 

Příznaky nemoci se u bratra objevil___ velmi brzy. 

Po celou dobu dodržoval___ sportovci lékařovy pokyny. 

Mnozí si po uveřejnění zprávy oddychl___. 

Na filmovém plátně se odvíjel___ dramatické scény. 

Z přístavu pomalu vyplouval___ ledoborce. 

Nad hladinou rybníka se vznášel___ hejna komárů. 

Pořady o nebezpečí drog studenty zaujal___. 

Hory poněkud vzbuzoval___ obavy, turisté se však odradit nenechal___. 

Medvědi číhal___ na ryby, které se proháněl___ blízko břehu. 

Plamenů, které šlehal___ k obloze, se sloni polekal___. 

 

 
 

 


