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Anotace Pracovní list, v němž si žák procvičí rozbor složitého souvětí, 
určování druhů vedlejších vět a grafické znázornění souvětí. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 

 



 
Pracovní list – SLOŽITÉ SOUVĚTÍ (8.- 9. ročník) 
 
Proveď rozbor těchto souvětí – podtrhni přísudky, urči počet vět, 

urči druh souvětí (souřadné, podřadné), druh vedlejších vět, 

 zaznamenej stavbu souvětí do grafu: 

 
1. Když začala babička vyprávět, všechna vnoučata rázem utichla, 

protože babiččiny příhody, které vyprávěla, byly vždycky velmi 

zábavné. 

 

 

2. Nerada vstupuji do sklepního prostoru, v němž nejsou žádná okna, 

protože se bojím tmy. 

 

 

3. Zjistil jsem, že budu muset začít číst tu knihu, protože se blíží termín, 

kdy ji budu muset odevzdat do knihovny, abych nemusel platit pokutu. 

 

 

4. Na pasece uprostřed lesa se pásly srny a kolem nich pobíhala jejich 

mláďata tak bezstarostně, jako by ani nevěděla, že několik kroků od 

nich bloudí po lese lovci, kteří se chystají ulovit nějakou kořist. 

 

 

 



 

 

Řešení: 
 

1. Když začala babička vyprávět, všechna vnoučata rázem utichla,   

protože babiččiny příhody, které vyprávěla, byly vždycky velmi zábavné. 

4 věty -SP 
Když 1VV, 2VH, protože 3VVa, které 4VV přívlastková, ... 3VVb 
 
 
 

2. Nerada vstupuji do sklepního prostoru, v němž nejsou žádná okna, 

protože se bojím tmy. 

3 věty - SP 
1VH, v němž 2VV přívlastková, protože 3VV příslovečná příčinná. 
 
 
 

3. Zjistil jsem, že budu muset začít číst tu knihu, protože se blíží termín, 

kdy ji budu muset odevzdat do knihovny, abych nemusel platit pokutu. 

5 vět - SP 
1VH, že 2VV předmětná, protože 3VV příslovečná příčinná, kdy 4VV 
přívlastková, abych 5VV účelová. 
 

 
 

4. Na pasece uprostřed lesa se pásly srny a kolem nich pobíhala jejich 

mláďata tak bezstarostně, jako by ani nevěděla, že několik kroků od nich 

bloudí po lese lovci, kteří se chystají ulovit nějakou kořist. 

5 vět - SP 
1VH a 2VH, jako by 3VV příslovečná způsobová, že 4VV předmětná, 
kteří 5VV přívlastková 

 
 
 
 
 


