
Český jazyk – 9.třída 

25.zadání 

- odpovězte na otázky do školního sešitu s pomocí tabulky vložené na Teamsech/ souvětí 

souřadné/- označte zadání a číslo otázky 

 

Významové poměry 

1. Vyjmenuj všechny významové poměry, které můžeme mezi VH určit: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Jak nazýváme spojky, které spojují věty hlavní? ………………..……………….  

3. Čárku nepíšeme před některými spojovacími výrazy významového poměru - 

………………………………………………, ale věty spojené dvojitými spojovacími výrazy tohoto 

významového poměru čárkou ……………………………………… .  

4. Přiřaď k jednotlivým spojovacím výrazům daný významový poměr: 

jenže - ……………………………………. 

dokonce - ……………………………………… 

anebo - …………………………………..  

a proto - ……………………………………….  

hned – hned - ………………………… 

vždyť - …………………………………………..  

nýbrž - ……………………………………  

či - ………………………………………………..  

tedy - …………………………………….  

nejen – ale i - ………………………………..  

sice a ale - ………………………………  

neboť - ………………………………………….  

5. Dle charakteristiky doplň příslušný významový poměr:  

a) Věty jsou volně přiřazené, významově jsou rovnocenné. …………………………………….. 

b) Druhá věta vyjadřuje důsledek, který vyplývá z obsahu věty první. 

………………………………………  

c) Druhá věty vysvětluje obsah věty první. 

d) Obsah druhé věty zesiluje význam věty první. ……………………………………… 

e) Jestliže platí obsah jedné věty, neplatí obsah věty druhé. ………………………………………. 

f) Obsah druhé věty odporuje obsahu věty první nebo ho omezuje. ………………………….. 

6. Doplň do souvětí vhodný spojovací výraz, aby vzniklo souvětí souřadné; doplň 

čárky a urči významový poměr: 

a) Musíme trénovat …………………… nás čeká důležitý zápas. 

b) Zajímají mě různá povolání ………………….. zvolit si musím jedno. c) ……………… si 

vyzvedneš vstupenku předem ………………… se na koncert nedostaneš.  

d) Bylo mu už mnohem lépe …………………….. vstal dnes z postele. 

e) Zítra nás čeká písemka z dějepisu …………………. se večer musím ještě učit. 

7. Urči v souvětích významový poměr, doplň čárky:  



a) V Německu se dobře domluvil a našel si tam i přátele. 

b) Neuměl dobře německy a tak se v Německu špatně domluvil. 

c) Děti slušně pozdravily a stařenka jim s úsměvem odpověděla.  

d) Chlapci pozdravili a odpovědi se nedočkali.  

e) Přihlas se dnes nebo přines přihlášku do konce týdne.  

f) Přihlas se dnes nebo s tebou nebudeme počítat.  

g) Odvedl dobrou práci a odměna za ni byla také dobrá.  

h) Odvedl dobrou práci a proto dostal odměnu. 

 

- poslechněte ukázky z poezie 2.poloviny 20.století -Josef Kainar- youtube- 

- vyhledejte si Karel Plíhal: Nebe počká – jsou to pěkně zhudebněné texty J.Kainara 

- podle wikipedie odpovězte na otázky do literárního sešitu: 

- Jaké je druhé křestní jméno Josefa Kainara? V jakém městě se narodil? Jaké jazyky 

studoval na univerzitě? Co připravoval pro Československý rozhlas? Od kterého 

roku se stal spisovatelem z povolání? Jaké dva hudební texty se staly hitem 

v 50.letech? 


