VĚTNÉ ČLENY
Všechny texty k úlohám jsou skutečné a byly převzaty z uvedených zdrojů. Pokud byly
texty upravovány, pak se úpravy netýkaly ověřovaných jevů.
1

Ve kterém z následujících úryvků zjevně vypadl předmět v 7. Pádu?
A) Doporučujeme procházku po okolních malebných obcích.
B) V roce 1901 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati.
C) Český Šternberk se od té doby stal oblíbeným tisícovek turistů.
D) V červenci se již několikátým rokem koná pravidelný hrníčkový jarmark.

2

Ve kterém z následujících úryvků je slovně vyjádřený podmět?
A) Po prohrané bitvě na Bílé hoře se uchýlil do nizozemského exilu.
B) Od 1. května 1620 byl vrchním velitelem stavovské armády v Čechách.
C) Během bělohorské bitvy se Šlikův pluk „Moravanů“ bránil u zdi letohrádku Hvězda.
D) Krátce před bělohorskou bitvou utrpěl v šarvátce u Rakovníka průstřel obou stehen.

3

Ve kterém z následujících úryvků je obsažen předmět ve 2. pádu?
A) Ten byl plánován ze tří stran.
B) Prostí lidé postrádali existenčních jistot.
C) Situace ve městě však zůstávala komplikovaná.
D) Třetím strategickým bodem byl neopevněný vrch Vítkov.

4

Ve kterém z následujících úryvků není slovně vyjádřený podmět?
A) V roce 1529 obléhaly sultánovy početné oddíly neúspěšně Vídeň.
B) Obdobně jako jeho otec pobýval Ludvík většinu času v uherském Budíně.
C) Kromě územních zisků přispěl k rozvoji Osmanské říše kodifikací právního systému.
D) Po králově odchodu z Čech se spory mezi šlechtickými skupinami rozhořely nanovo.

5
Který z následujících úryvků odpovídá schématu:
5555 přívlastek – přívlastek – podmět – přísudek – přívlastek – předmět?
A) Obklíčená francouzská pěchota propadla naprosté demoralizaci.
B) Dvoudenní bitva stála Francouze na 11 000 mrtvých a raněných.
C) Rakouská pěší divize Colloredo-Mansfeldova sestoupila z výšiny.
D) Její místo zaujali ruští granátníci a řadoví vojáci generála Golicyna.
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6

Který z následujících úryvků odpovídá schématu
přívlastek shodný – přívlastek shodný – předmět – přísudek – příslovečné určení
místa – příslovečné určení způsobu – přívlastek neshodný – podmět?
A) Zdejší neúspěch si o rok později vynahradil obsazením části Moravy.
B) Svými vojenskými aktivitami často sledoval své vlastní materiální zájmy.
C) Jeho dobrodružný život ukončila v Srbsku při bojích proti Turkům mrtvice.
D) Obé se stalo základem vítězné taktiky husitů, především jejich polních vojsk.
7

Ve kterém z následujících úryvků zjevně vypadl z jedné věty podmět?
A) Po dvaceti minutách vedeme 2:1, pohledný hokej ve vysokém tempu se divákům
musí líbit.
B) Za zmínku stojí dvacetičlenná hlasitých fanoušků Uničova, která na stadionu vytváří
slušnou atmosféru.
C) Třetí třetina přinesla spoustu emocí, především u hráčů Uničova, kteří byli
nespokojeni s výkonem rozhodčích.
D) Hokejisté Uničova perfektně sehráli přesilovou hru, rychlou sérii krátkých přihrávek
proměnil ve vedoucí gól Kavulič.

8

Ve které z následujících dvojic vět jsou podmětem synonyma?
A) Pak manévry Tulipánů ustaly – Nizozemci od počátku nezůstávali nic dlužni pověsti
B) Krohn-Dehli vystřelil s odraženým míčem na noze – Organizovaná dánská obrana
nemusela čelit
C) Jejich první střelecké pokusy byly spíše symbolické – v 18. minutě vlétl do dánské
obrany Robben
D) Holanďané tuhli v kombinační křeči – Oranjes pokropili dánskou branku sprškou
několika neúspěšných střel

9
Který z následujících výrazů nejlépe odpovídá podmětu ve větě Jenže těsně před
999996přestávkou nechali být Jelaviče?
A) sudí
B) Irové
C) trenéři
D) Chorvat
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10
Který z následujících větných členů chybí ve větě …jenž dostal v sestavě před
—-----_Limberským…?
A) podmět
B) přísudek
C) předmět
D) přívlastek
11

Který z následujících úryvků odpovídá schématu:
předmět – přísudek – přívlastek – podmět?
A) Připomíná jej zde malé muzeum.
B) Přístup do Zvonkové umožňuje přívoz.
C) Zvelebení se dočkal i sousední hřbitov.
D) Podobný osud postihl i Přední Zvonkovou.

Zdroje úryvků v úlohách:
1) (http://www.mesta.atlasceska.cz/cesky-sternberk/) 2) (http://www.bellum.cz/bitva-na-bile-hore.html, upraveno) 3)
(http://www.bellum.cz/bitvy-na-vitkove-a-pod-vysehradem.html) 4)
(http://www.bellum.cz/bitva-u-mohace-a-oblehani-vidne.html) 5) (http://www.obecpetrovice.cz/tur-bitvy.htm, upraveno) 6)
(http://www.bellum.cz/bitvy-na-vitkove-a-pod-vysehradem.html, upraveno) 7) (http://www.skmb.cz/muzi-a/vysledky/) 8)
(http://www.denik.cz/fotbal/marny-boj-nizozemcu-vicemistry-sveta-v-charkove-nachytalo-dansko-20120609.html 9)
http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-56099840-spanelsko-italie-1-1-chorvatsko-prehralo-irsko-31?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed) 10)
(http://www.sport.cz/fotbal/me-2012/clanek/428012-minuty-hruzy-privaly-konec-rusky-utocny-uragan-cesky-tym-prisampio
natove-premiere-uplne-zdeptal.html#rss, upraveno) 11) (http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=kost/zvonkova.htm,
upraveno)
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Řešení: 1C 2C 3B 4C 5A 6C 7B 8D 9B 10 C 11 C
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