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 Větný rozbor – procvičování a opakování učiva 

 



Větný rozbor – zadání 

Věta: 

Lidstvo musí hledat stále nové zdroje energie, neboť zásoby uhlí a 

ropy se rychle vyčerpávají a výroba energie z těchto surovin příliš 

znečišťuje životní prostředí. 

Úkoly: 

1.Urči počet vět …………………….. 

2. Označ VH a VV  ……………………………… 

3. Urči druh souvětí  ………………………………. 

4. Urči významový poměr mezi 1. a 2. větou ………………….. 

5. Podtrhni v 1. větě přísudek a urči, jak je vyjádřen 

………………………………………………………………………. 

6. Spojku neboť nahraď synonymem tak, aby se nezměnil ani druh věty, ani 

významový poměr 

- ……………………………………………………… 

7. Urči podtržené slovní druhy 

8. Urči, o jaký druh podst. jmen se jedná – lidstvo, uhlí 

9. Vypiš slova cizího původu - …………………………………….. 

10. Podle kterého vzoru se skloňuje slovo energie 

…………………………………………………………….  

11. Kolik hlásek vyslovíš ve slově energie?  …………………. 

12. Jak se nazývá věda, která zkoumá životní prostředí? 

………………………………… 

13. Vyjmenuj zdroje energie, které člověk využívá: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………. 

14. Víš, co je biomasa ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

15. Utvoř 5 slov s částí BIO – a vysvětli, co označují : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

16. Co znamená první část slova – bio –  

 



Větný rozbor – řešení 

Věta: 

Lidstvo musí hledat stále(6.) nové zdroje(1.) energie, neboť zásoby uhlí a(8.) 

ropy se rychle vyčerpávají a výroba energie z těchto(3.) surovin příliš znečišťuje 

životní(2.) prostředí. 

 

Úkoly: 

1.Urči počet vět -  3 

 

2. Označ VH a VV – jen věty hlavní 

 

3. Urči druh souvětí – souřadné 

 

4. Urči významový poměr mezi 1. a 2. větou – příčinný 

 

5. Podtrhni v 1. větě přísudek a urči, jak je vyjádřen  

– musí hledat - způsobové sloveso + infinitiv¨ 

 

6. Spojku neboť nahraď synonymem tak, aby se nezměnil ani druh věty, ani 

významový poměr 

- totiž, vždyť  

 

7. Urči podtržené slovní druh 

 

8.  Urči, o jaký druh podstatných jmen se jedná – podstatná jména hromadná 

 

9. Vypiš slova cizího původu – energie, surovin 

 

10. Podle kterého vzoru se skloňuje slovo energie – růže  

 

11. Kolik hlásek vyslovíš – energie – 8 /energije/ 

 

12. Jak se nazývá věda, která zkoumá životní prostředí – ekologie  

 

13. Vyjmenuj zdroje energie, které člověk využívá 

Voda, vítr, uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, sluneční záření, geotermální energie, 

biomasa 

 

 



14. Víš, co je biomasa ?  

Hmota organického původu – rostlinné i živočišné organismy 

 

15. Utvoř 5 slov s částí BIO – a vysvětli, co označují: 

 

 Bioplyn – plyn vzniklý spalováním biomasy např. v bioplynové stanici 

 Biopotraviny – produkty, při jejichž výrobě se nepoužívají žádná umělá 

hnojiva, žádné pesticidy, žádné geneticky modifikované rostliny, v živočišné 

výrobě se neužívají růstové stimulátory apod. 

 Biologie – věda, která se zabývá organismy a vším, co s nimi souvisí 

 Biosféra – živý obal Země 

 Biochemik – člověk, vědec, který chemickými peocesy v živých 

organismech 

 

16. Co znamená první část slova – bio –  

Označuje to, co se týká života, životních pochodů, živých organismů 

 


