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Shoda přísudku s podmětem 
Doplňte správně i/y/a ve shodě:  
vypomáhal_ jsme o žních vystupoval_ z auta 
 
pařezy ztrouchnivěl_ hoši to neviděl_ 
 
květiny odkvetl_ objevil_ se slzy 
 
obrazy visel_ na zdi vlny potichu šuměl_ 
 
sokoli létal_ vysoko řetězy popraskal_ 
 
břízy se zazelenal_ Novákovi odešl_ 
 
košile byl_ lemovány krajkami na louce tančil_ víly 
 
duby na podzim zlátl_ orli kroužil_ nad lesy 
 
oddíly vojáků se zastavil_ ubrusy se umazal_ 
 
kostky ledu se rozpustil_ vrby se nakláněl_ nad hladinu 
 
cvičitelky zavolal_ na psy plevy poletoval_ ve vzduchu 
 
davy zvědavců přicházel_ zástupy jásal_ 
 
housle krásně zněl_ drahokamy  krásně zářil_ 
 
napsal_ samé nesmysly sčítance byl_ 
 
koně přešlapoval_ oslavil_ výročí 
 
loďky se s námi převrhl_ ohradil_ jsme celou louku 
 
vozy se blížil_ skupiny dětí skandoval_ 
 
sbory chlapců se rozezpíval_ zavináče nám chutnal_ 
 
fialky rozkvetl_ tisíce cizinců přijel_ na výstavu 
 
nad polem létal_ papíroví draci teplé dny už uplynul_ 
 
sešl_ se spousty posluchačů telefony zvonil_ 
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slepice zobal_ zrní přijel_ sem na výlet 
 
postavy účinkujících se objevil_ rackové lovil_ ryby 
 
chaty byl_ nákladně zařízeny piloti právě přistál_ 
 
buchty kynul_ veverky skákal_ na stromech 
 
výtržníci se pral_ žirafy se pásl_ 
 
vědci zkoumal_ kosi si postavil_ hnízdo 
 
přilby se leskl_ misky spadl_ ze stolu 
 
bárky vyplul_ na moře zástupy lidí pochodoval_ 
 
hedvábné látky šustil_ pospíchal_ jsme domů 
 
nové písně zazněl_ vazby knih se rozlepil_ 
 
husité vítězil_ dostihl_ nepřítele 
 
listy knih se vytrhal_ výkopy se prohloubil_ 
 
zvadlé trsy visel_ lidičky to slyšel_ 
 
střevlíci prchal_ světlomety ozařoval_ silnici 
 
vyhnanci opustil_ zemi přístroje se porouchal_ 
 
tyto dívky vyrušoval_ vrcholky hor zmizel_ 
 
byl_ jste velmi opatrní byl_ jsme pochváleni 
 
borovice rostl_ na svahu vydry hned zmizel_ 
 
komáři bzučel_ měl_ jsme pevnou vůli 
 
houštiny na západě řídl_ dívky si konečně zvykl_ 
 
manželé přišl_ společně ryby plaval_ v hloubce 
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rumiště byl_ zarovnána tužky byl_ ořezány 
 
oděvy byl_ vyčištěny děti toho litoval_ 
 
plazi se pomalu pohyboval_ na plátně se ukázal_ dinosauři 
 
rozdmýchal_ oheň slavnosti skončil_ hymnou 
 
opice hbitě skákal_ hospodyně rozprostřel_ ubrusy 
 
na střechu bubnoval_ kapky deště dostal_ se k nám nové zprávy 
 
vypral_ jsme všechno prádlo kousky masa se ještě  neuvařil_ 
 
nabídl_ nám zákusky  a kávu pekl_ čerstvé pečivo 
 
města se rozrůstal_ prodával_ jsme naše výrobky 
 
vrány krákal_ byl_ zavaleni prací 
 
nakoupil_ jsme ovoce všichni se s tím smířil_ 
 
kuchyně byl_ nově vybaveny zrovna nakládal_ okurky 
 
zlí duchové se zlobil_ horské masívy se tyčil_ 
 
ledy praskal_ ledové kry se kupil_ 
 
kroupy poničil_ úrodu sněhové vločky se sypal_ 
 
torpédoborci byl_ potopeni torpédoborce byl_ potopeny 
 
kroky se blížil_ ukazatelé byl_ publikováni 
 
ukazatele byl_ publikovány štěňata si hrál_ 
 
poslanci se dohadoval_ hlasatelé četl_ zprávy 
 
tatínkové  nesl_ děti na zádech chlapci kopal_ do míče 
 
děvčata jezdil_ na kole děti chodil_ do školy 
 
lesy šuměl_ slepice kdákal_ 
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kohouti kokrhal_ pávi křičel_ 
 
dělitelé byl_ zapsáni sklenice se roztříštil_ 
 
husy kejhal_ houseři syčel_ 
 
krávy bučel_ koťata odpočíval_ 
 
děti křičel_ nad městem se zvedl_ mraky 
 
listy zase opadal_ koně řehtal_ 
 
nepohnutě stál_ květy na stromech pomrzl_ 
 
horníci rubal_ uhlí lodi zdvihl_ kotvy 
 
krtci hloubil_ chodby lidojedi skončil_ obřad 
 
 
 


