
Název školy: Základní Škola Hlubočky – Mariánské Údolí, okres Olomouc, 

příspěvková organizace 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0739 

Označení materiálu: EU OP VK 1_2_ ČJ/28 

Vypracoval(a): Mgr. Eva Charamzová 

Název materiálu: Druhy vět - procvičování 

Předmět: Český jazyk  

Třída: 2 

Druh materiálu: pracovní list  

Anotace: 

 

Pracovní list je zaměřen na procvičování a určování druhů vět. List lze 

využít jako kontrolní práci probíraného učiva. 

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 

a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

_______________________________________________________________ 



 

 


