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32 barevných kartiček obsahuje zadání souvětí. 
Kartičky jsou rozděleny do čtyř skupin podle 
obtížnosti.  

- Na 8 žlutých kartičkách je vždy 5 vět o dvou 
větách hlavních – žáci mají určit významový 
poměr mezi nimi.  

- Na 8 zelených kartičkách je kombinace 
souřadných a podřadných souvětí o dvou větách.  

- Na 8 modrých kartičkách jsou souvětí o třech 
větách (souvětí souřadná i podřadná, se souřadně 
spojenými větami vedlejšími). 

- Na 8 červených kartičkách jsou složitá souvětí, 
jsou tedy nejobtížnější, určené např. pro výborné 
a nadané žáky.  

Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá 
kartička s pruhem stejné barvy s řešením.  
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Žlutá úroveň - Urči poměr mezi větami 

hlavními: 

 

a) Nevím, ale zeptám se. 

 

b) Buď se zeptám, nebo si to najdu. 

 

c) Nevím to, proto se zeptám. 

 

d) Neboť to nevím, zeptám se. 

 

e) Nevěděl to, dokonce se ani nezeptal. 
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Zelená úroveň - Urči druh VV nebo poměr 

mezi VH: 

 

a) Líbí se mi, jak je naše město upravené. 

 

b) Naše město se mi líbí, protože je 

upravené. 

 

c) Líbí se mi každé město, které je 

upravené. 

 

d) Naše město se mi líbí, přestože není 

upravené. 

 

e) Naše město se mi líbí, je totiž 

upravené. 
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Modrá úroveň - Naznač graf souvětí 

o třech větách: 

 

a) Když zdolali vrchol, sedli si, aby si 

odpočali. 

 

b) Museli tam vylézt, aby se porozhlédli 

a aby si dokázali sílu. 

 

c) Odpočívali, protože se báli, že se 

nevrátí zpět. 
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Červená úroveň - Naznač graf složitého 

souvětí: 

 

a) Když slunce zapadlo, všichni se uložili 

na lehátka a brzy usnuli spánkem, 

který byl hluboký a bezesný. 

 

b) Ještě musím napsat jednu větu, abych 

měl hotovo, ale pak se vrhnu na 

řešení, které je náročnější. 
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ŘEŠENÍ – žlutá úroveň 
 

 

a) 1H odporovací 2H 

 

b) 1H vylučovací 2H 

 

c) 1H důsledkový 2H 

 

d) 1H příčinný 2H 

 

e) 1H stupňovací 2H 
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ŘEŠENÍ – zelená úroveň 
 

 

a) 1H – 2V podmětná 

 

b) 1H – 2V příčinná 

 

c) 1H – 2V přívlastková 

 

d) 1H – 2V přípustková 

 

e) 1H příčinný 2H 
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ŘEŠENÍ – modrá úroveň 
 

 

a)                 2H 

           1V časová  3V účelová 

 

b) 1H  

          2V slučovací 3V účelové 

 

c) 1H 

               2V příčinná 

                    3V předmětná 
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ŘEŠENÍ – červená úroveň 
 

 

a)         2H slučovací 3H 

         1V časová               4V přívlastková 

                   

b) 1H odporovací 3H 

        2V účelová             4V přívlastková 

 

 

 

 

 
 

 


