
Cvičení na přísudek 
A. Vyhledej ve větách přísudek a urči, zda je holý, rozvitý nebo několikanásobný: 

1.       Princezna se smála a tleskala.
2.       Blížila se devátá.
3.       Policejní inspektor se přátelsky usmál.
4.       Nastalo úplné ticho.
5.       Markétka plakala a vzlykala.
6.       Najednou se ozvalo něčí hlasité zaúpění.
7.       Babička seděla, usmívala se a podřimovala.
8.       Nekonečný oddíl bubeníků a trubačů kráčel kolem nás.
9.       Všichni přikývli nahlas.
10.   Toužebně očekávané prázdniny se blížily.
11.   Spali a spali a spali.
12.   Sestřička měla pláč na krajíčku.
13.   Všechno ti to vynahradím.
14.   Podívala se na mě velice přísně.
15.   Přešel nevlídný, mlhavý listopad.
B. Vyhledej ve větách holý přísudek a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen: 
1.       Pavlína hned po obědě odešla.

2.       Cítím tady kouř.
3.       Najednou míč frrr nad hlavami diváků.
4.       Červnové ráno bylo opravdu překrásné.
5.       Půjdu se projít do parku.
6.       Náš nový psík byl slabý.
7.       Herectví je zajímavé povolání.
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8.       Jan byl zvídavý mládeneček.
9.       Pavlík se často zavírá celý den v knihovně.
10.   V tom okamžiku přinesla maminka čaj.
11.   Kolie jsou vůbec znamenití psi.
12.   Žili kdysi kdesi kohout a slepice.
13.   Přečti si to ještě jednou a pozorně.
14.   Večer jsem rozsvítil olejovou lampičku.
15.   Loupit není koupit.
C. Rozliš věty, ve kterých je jmenný přísudek se sponou a věty, ve kterých mají tvary sloves být, bývat, stát se, stávat se plný přísudkový význam: 
1.       Večer jsou ulice ztichlé a opuštěné.

2.       Stalo se to těsně před prázdninami.
3.       Naše ulice je slepá.
4.       Sousedův pozemek není o nic větší než naše zahrádka.
5.       V blízkém lese jsou samé smrky.
6.       Říjen je měsíc plný barev.
7.       Nízké keře jsou pro naši zahrádku nejvhodnější.
8.       Po této špatné zkušenosti se liška stala opatrnější.
9.       Na stěně jsou kuchyňské hodiny.
10.   Začátek koncertu je v 19 hodin.
11.   Po odplutí ledů byla voda v řece kalná.
12.   Kousek za naší zahradou je borový les.
13.   Vrátka do zahrádky bývala otevřená.
14.   Obloha byla zatažená celý den.
15.   Žádná zpráva tu od vás zatím není.
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D. V následujících větách rozlišuj – složený tvar slovesný, jmenný přísudek se sponou, způsobové sloveso s infinitivem, fázové sloveso s infinitivem: 
1.       Včera večer jsem nemohl usnout.

2.       Šel jsem přivítat návštěvu.
3.       Myslela jsem si od samého začátku.
4.       Včerejší odpoledne bylo opravdu překrásné.
5.       Dědečkovu vyprávění bych mohl naslouchat celé hodiny.
6.       Chtěl jsem napodobit staršího bratra.
7.       Poněkud roztržitě jsem se znovu rozhlédl po pokoji.
8.       Byl jsem celý večer velice šťastný.
9.       Ještě bych se měl zmínit o jedné důležité věci.
10.   Každý večer jsme nastoupili ke stahování vlajky.
11.   Začínám se bát nejhoršího.
12.   Několik dní nesměl nikdo z roty opustit posádku.
13.   Po prázdninách začnu chodit do gymnázia.
14.   Přestal jsem se připravovat do školy až pozdě večer.
15.   Její tatínek je akademický malíř.
16.   Před rozedněním mohlo konečně letadlo odstartovat.
17.   Málem bych byl na svůj slib zapomněl.
18.   Babička se stala rádkyní svých vnoučat.
19.   Můj tatínek je úředníkem v pojišťovně.
20.   Slepýš není had.
21.   Prvního psa jsem dostali darem.
22.   Cvočkovou vášní bylo jezdit v tramvaji bez pána.
23.   Na začátku podzimu byly noci chladné.
24.   Začali jsme jeden po druhém vystupovat z autobusu.
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25.   Budu ti muset celou záležitost ještě jednou vysvětlit.
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