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Druhy vět – procvičování
1. Doplň znaménka za věty. Potom spoj každou větu se správnými druhy
vět.
V lese rostou houby____
Půjdeš pouštět draky____

věta oznamovací

Ať jsi hodný___
Dej pozor_____

věta tázací

Kolik jsi dostala jedniček_____
Obleč se_____

věta rozkazovací

Učím se dobře_____
Kdyby už byly prázdniny____

věta přací

2. Doplň do vět.
Věta oznamovací něco ____________________ nebo _________________ .
Píšeme za ní ______________ . Větou tázací se na něco ________________ .
Píšeme za ní ______________ . Věta rozkazovací ___________________
nebo někoho k něčemu ______________ . Píšeme za ní ______________nebo
_____________ . Věta přací vyjadřuje ____________ .
Píšeme za ní ______________. Věty přací začínají slovy: ______________
________________________________________________________________
3. Ke každému druhu vět utvoř větu.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Řešení - Druhy vět
1. Doplň znaménka za věty. Potom spoj každou větu se správnými druhy
vět.
V lese rostou houby_.___
Půjdeš pouštět draky_?___

věta oznamovací

Ať jsi hodný_.__
Dej pozor__!___

věta tázací

Kolik jsi dostala jedniček_?___
Obleč se__!__

věta rozkazovací

Učím se dobře__.___
Kdyby už byly prázdniny_!___

věta přací

2. Doplň do vět.
Věta oznamovací něco ____oznamuje________________ nebo
_vypravuje________________ .
Píšeme za ní ___tečka___________ . Větou tázací se na něco
__ptáme______________ .
Píšeme za ní __otazník____________ . Věta rozkazovací
__rozkazuje_________________
nebo někoho k něčemu __nutí____________ . Píšeme za ní
__tečku____________nebo
__vykřičník__________ . Věta přací vyjadřuje __přání__________ .
Píšeme za ní _tečku_____________. Věty přací začínají slovy: ___Nechť, kéž,
kdyby, ať___________
________________________________________________________________
3. Ke každému druhu vět utvoř větu.
_______________________________________________________________

