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Nové učivo; procvičování a upevňování 
vědomostí 



Shoda podle smyslu 

psaní –i/-y pravidla 



• je-li podmět vyjádřený osob. zájmenem nebo tvarem pomocného slovesa, 

píše se –i/-y podle toho, zda se vztahuje k  

 

• a) k osobě rodu mužského 

• Co jsme se vás nahledali (jde-li o muže) 

• b) k osobě rodu ženského          

• Co jsme se vás nahledaly (jde-li o ženy) 



• je-li podmět všeobecný – rozumíme-li lidé, někdo  

 je shoda podle r. m. živ. –i 

 

 

• Hlásili to v televizi. 



• je-li podmět slovně nevyjádřený, shoduje se přísudek se jménem, které má 

platnost podmětu, a to 

 

• a) je užito v oslovení (5.p podst. jm.) 

• Kam jste to, kluci, běželi? 

• Dívky, proč jste nepřišly včas? 

• b) vyjadřuje přirozený rod podmětu ve větě předcházející  

• Na tenisovém turnaji se sešla samá děvčata, brzy se skamarádila  

     (i skamarádily). 

• c) je ho užito v předchozí větě v jiném než v 1. p. 

• Učitel žákům vysvětlil pravidla vybíjené, protože je neznali.  

• d) jsou-li podmětem slova vyjadřující množství, uplatňuje se shoda podle      

smyslu. 



• Stovky lidí demonstrovaly na Václavském náměstí, aby vyjádřili (vyjádřily) 

nespokojenost s vládními opatřeními. 

• Miliony lidí slavily Den Země, aby připomněli (připomněly), že modrá planeta 

je v ohrožení. 

• Většina děvčat odešla dřív, aby se stihly.  

• Skupiny záchranářů prohledávaly celou noc nedaleký les, aby zachránily 

(zachránili) ztraceného chlapce. 

 



• několikanásobný podmět obsahující jm. živých bytostí různého rodu může 

být vyjádřen i předložkou s 

• -i nebo –y se píše 

 

• a) podmět přechází před přísudkem. 

  Jana s Petrem jeli (jela) do Prahy. 

  Jana s oběma kamarády šli (šla) do školy. 



• b) jsou-li obě jména v  množném čísle, je shoda možná i podle jména v 

předložkovém pádě 

• Žákyně s učiteli čekali (y) na vlak. 

• Děvčata s hochy zpívali (zpívala), na školní akademii. 

 

 



• Následuje-li podmět za přísudkem, je obvyklá shoda s prvním jménem v 1. 

pádě 

 

• Vrátily se už žákyně s učiteli? 

 

• Pamatuj! 

• není-li výraz s předložkou s součástí podmětu, nemá to vliv na shodu. 

• Děvčata s hochy soutěžila v běhu. 
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