
Milí studenti a studentky, 

zde máte poznámky k výkladu látky SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (2.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 24.4.2020. V případě jakýchkoli dotazů 

k tématu se na mě můžete obrátit. 

 

S pozdravem J. Bartošová 

DO SEŠITU: 

Shoda přísudku s podmětem 

2) Shoda přísudku s podmětem několikanásobným 

a) Pokud je v podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného - v jednotném nebo 

množném čísle - pak bude v příčestí měkká koncovka i. 

(Města, firmy i prezident reformu uvítali.) 

b) Pokud v podmětu není žádné jméno rodu mužského životného, pak píšeme v příčestí tvrdou 

koncovku y. 

(Postele a křesla byly ten týden ve slevě.) 

Toto pravidlo platí i v případě, že se několikanásobný podmět skládá ze jmen rodu středního a 

alespoň jedno z nich je v jednotném čísle. 

(Polsko a Rusko vyjednaly dohodu.) 

(Koťata a štěně si spolu hrály.) 

c) Pouze pokud jsou všechna podstatná jména v podmětu středního rodu a v množném čísle, pak 

jedině píšeme v koncovce příčestí a. 

(Košťata a vědra byla uložena v komoře.) 

Pozor! 

Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými 

pravidly, jako když předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z 

podmětu, které je u něj nejblíže. 

(Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé.) 

(Bouřku přečkala stavení i stodoly. × Bouřku přečkaly stavení i stodoly.) 
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1. Žáci a žákyně se pečlivě staral__ o květiny. 

2. U táboráku zpíval__ dívky i chlapci. 

3. Jan, Vilém a Barunka si babičku zvědavě prohlížel__. 

4. Štěňata o kotě se nedůvěřivě okukoval__. 

5. Občas se z dálky ozýval__ pušky a psi. 

6. Už se vrátil__ vlaštovky, kukačky i špačci. 

7. Rodiče a děti se zastavil__ u klece s papouškem. 

8. Mezinárodní expresy i nákladní vlaky přijel__ se zpoždním. 

9. Maďarsko a Polsko se střetl__ ve fotbalu. 

10. Eva a Pavel přišl__ zase pozdě. 

 

 


