
Český jazyk 9 - mluvnice- 26. 3. 2020  

- Téma: Druhy vedlejších vět  

- Podívejte se na video a 5 vět si zapište do sešitu  
- https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw  

 

Téma: Významové poměry  

- pro připomenutí (kdo potřebuje, zapíše si do sešitu)  

1. poměr slučovací 

 Obsah vět na sebe volně navazuje. Jde o spojení dvou a více informací. 

 Obvyklé spojovací výrazy: a, i, ani, nebo, také, rovněž, též. 

 Př.: Přijel autobus a já jsem do něj nastoupil. Seděl ani nedutal. 

2. poměr odporovací 

 Informace v jedné větě odporuje informaci ve větě druhé. 

 Obvyklé spojovací výrazy: ale, avšak, však, jenže, jenomže, nýbrž, naopak. 

 Př.: Autobus přijel, ale já jsem do něj nenastoupil. Čekal jsem na Pepu, jenomže on nepřišel. 

3. poměr vylučovací 

 Informace ve větách se navzájem vylučují. 

 Obvyklé spojovací výrazy: nebo, anebo, či, buď – buď, buď – nebo. 

 Př.: Buď se přiznáš sám, nebo to na tebe řeknu. 

4. poměr stupňovací 

 Druhá věta stupňuje, zesiluje informaci v první větě. 

 Obvyklé spojovací výrazy: i, dokonce, dokonce i, dokonce ani, ba, ba i, nejen – i, nejen – 

ani, nejen – ale i. 

 Př.: Měla nejen zlomený kotník, ale pochroumala si i ruku a žebra. Musela ležet v nemocnici, 

dokonce ani nemohla slézt z postele. 

5. poměr příčinný (důvodový) 

 Druhá věta vysvětluje příčinu děje věty první. 

 Obvyklé spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž, však také. 

 Př.: Ráno přišel pozdě do školy, nezazvonil mu totiž budík. Nevyčítej mu to, vždyť za nic 

nemůže. 

6. poměr důsledkový 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw


 Druhá věta vyjadřuje důsledek, dopad nebo vliv děje první věty. 

 Obvyklé spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, tudíž, a tak. 

 Př.: Úkol splnil, mohl si tudíž dát přestávku. Už se k nám nevešli do auta, museli tedy na 

místo dojet vlakem. 

 

Procvičování:  

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-

uroven/3429 

 

 

 

Zajímavý jazyk český- 26.3. 2020  

- dnes jsem vám poslala na email opravené příjímací zkoušky, 

čekala jsem na všechny (dodnes někteří neodevzdali:o(  ) 

 

- úkol na tento týden pro všechny 

- téma: Nejčastější chyby v tvarosloví  (zapsat do sešitu) 

- podívejte se na video a poznačte si do sešitu  

 https://www.youtube.com/watch?v=-JqbVpPZkcQ 
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