
Pravopis  7. a 8. ročník 

Výklad – teorie: 
 
Podmět a přísudek patří k základním větným členům ve dvojčlenné větě.  
Podmět je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Určujeme u něj 
mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor. Zpravidla vyjadřuje původce nebo nositele děje, 
stavu nebo vlastnosti. 
Přísudek (sloveso v určitém tvaru) tvoří s podmětem základní skladební dvojici. Mluvnicky na 
něm závisí (shodují se). Určujeme u něj mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas, způsob, (rod, 
vid). Vyjadřuje to, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je. 
 
Pravidlo o shodě podmětu s přísudkem v minulém čase 

Podmět Koncovka Příklad 

Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i Muži pracovali. 

Mužský neživotný v mn. č. Tvrdá koncovka y Stroje pracovaly. 

Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y Ženy pracovaly. 

Střední v mn. č. Pozor! v koncovce není i/y, ale a Zvířata pracovala. 

 
POZOR!     DĚTI, OČI, UŠI 

v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném jsou rodu ženského – 
píšeme proto vždy tvrdé -y-. 

Děti celý den pobíhaly po zahradě. 
Oči se mu zaplavovaly slzami. 

Celou noc ho bolely uši. 

 

Další informace na stránkách nechybujte.cz, v oddíle Pravidla českého pravopisu, část Shoda – 
Shoda přísudku s podmětem. https://www.nechybujte.cz/pravidla-ceskeho-pravopisu  

 

Cvičení  

(č. 14 z pracovního sešitu pro 7. roč. na s. 9) 

Doplňte i/í nebo y/ý a jeho psaní v koncovce přísudku zdůvodněte. 

Př. Na posekaném poli zobal_ slepice zrní.  

→ přísudek zobal_, podmět SLEPICE → rod ženský → y  

⌂ … současně při určování i/y v přísudku musíme najít základní skladební dvojici. 

https://www.nechybujte.cz/pravidla-ceskeho-pravopisu


Pravopis  7. a 8. ročník 

Kapři plaval_ v rybníku. Stromy se ohýbal_ v silném větru. Všechno nářadí uklidil_ do kůlny. 
Papíry na testy byl_ rozdán_ na lavice. Všichni se sešl_ v oddílové klubovně. Ve škole jsme 
psal_ test z angličtiny. Do školní družiny byl_ zakoupen_ nové stolní hry. Na stráni u lesa se 
červenal_ jahody. V noci kočce svítil_ oči. Malíři nám vymaloval_ celý byt. Letošní mrazy byl_ 
silné. Na statku jsme choval_ závodní koně. 

 

Další úkoly: 

Všimněte si, že cvičení je plné dalších pravopisných jevů – doplňování i/y v kořeni či 
v koncovce podstatných jmen, pozor na předpony či kořeny sloves, pravopis přídavných jmen 
dle vzoru (mladý, jarní) apod. 

Vypište daná slova a zdůvodněte psaní i/y. 

Př.  rybník – y v kořeni slova → r tvrdá souhláska 

 stromy – y v koncovce → strom MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ, HRAD → stromy – hrady  
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