
Několikanásobný podmět 

 

• Jestliže je alespoň jeden člen několikanásobného podmětu rodu  

   mužského životného, píšeme v koncovce příčestí minulého - i. 

           M. ŽIV. 

 Např. Koně a klisny se pásli. 

                           M. ŽIV. 

           Slepice a kohout zobali zrní. 

 

• Jestliže není ani jeden člen několikanásobného podmětu rodu  

   mužského životného, píšeme v koncovce příčestí minulého - y. 

                     M. NEŽ.         Ž. 

   Např. Hřeben a sponky ležely u zrdcadla. 

                        M. NEŽ.       STŘ. 

             Autobusy a auta jezdily po městě. 

                 Ž.                STŘ. 

             Kočky a koťata mňoukaly. 

               STŘ.        STŘ. 

             Kůzle a jehně se pásly.   JEDN. ČÍSLO 

 

• Jestliže jsou všechny členy několikanásobného podmětu rodu  

   středního v množném čísle, píšeme v koncovce příčestí minulého - a. 

   Např. Kůzlata a jehňata se pásla.   JEDN. ČÍSLO 

 

 

 

 

 



Procvičování : 

1)  Dokonči věty v minulém čase. 

Kuřata a housata _____________________________________________ 

Psi a štěňata ________________________________________________ 

Kočky a koťata ______________________________________________ 

Holubi a holoubata ___________________________________________ 

Potoky, řeky i rybníky ________________________________________ 

Kuřata a house ______________________________________________ 

Hrneček a sklenice ___________________________________________ 

Maminky a tatínkové _________________________________________ 

Králové a knížata ____________________________________________ 

Slon a dvě slonice ____________________________________________ 

  

2) Ve větách podtrhni několikanásobné podměty. Doplň koncovky příčestí 

minulého. 

Maminka a malá Anička vařil_   večeři. V pekařství voněl_  koláče, buchty a 

koblihy. Kluci a dívky spolu hrál_  divadlo. Petr, Jana a Zuzka chodil_  do jedné 

třídy. Včely a motýli létal_  z květu na květ.  U vody nás štípal_  mouchy a 

komáři. Louky a pole se zazelenal_  . Petra a Karolína pekl_  vánoční cukroví. 

Psi a kočky se honil_ . Klisny a jejich hříbata se proháněl_  po louce. Při mytí se 

rozbil_  hrnečky a sklenice. Kabáty, čepice a šály visel_  na věšáku. Šimpanzi a 

orangutani skákal_ po stromech. V rybníce plaval_  štiky, kapři a sumci. 

 

3) Do neúplných vět doplň vhodné několikanásobné podměty. 

Na louce poletovaly _________________________________________ . 

Na dvorku se batolila ________________________________________ . 

____________________________________________ vyletěli do výšky. 

_______________________________________________ pluly po řece. 

Ve výběhu se pásli __________________________________________ . 



____________________________________________ šly spolu do kina.  

Na dvoře zobaly zrní ________________________________________ . 

 

4) Podtrhni ve větách několikanásobné podměty a doplň koncovky příčestí 

minulého. Potom věty opiš a několikanásobný podmět nahraď slovem 

nadřazeným tak, aby shoda přísudku s podmětem zůstala zachována. 

Jirka, Honza a Vojta hrál_  na rybníce hokej. Vlasta, Jana a Šárka zpíval_  

koledy. Na stromě seděl_   sýkorky, drozdi a kosi. Tulipány a krokusy rozkvetl_  

brzy na jaře. Maminky a tatínkové si šl_  pro své děti.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 


