
Jednoduchá veta 
 

Vety podľa zloženia rozdeľujeme na: 

1. jednoduchú vetu,
2. zloženú vetu/súvetie.

Jednoduchá veta má jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ. 

Jednoduchá veta môže byť:  

1. holá,
2. rozvitá.

1. Rozlíš jednoduchú vetu od súvetia.

veta jednoduchá veta/súvetie
Dieťa sa rozplakalo. jednoduchá veta

Martin plakal a usedavo vzlykal. súvetie
Počítač sa nepokazil, ale vrčal. súvetie
Chlap vyčítavo hľadel na monitor. jednoduchá veta

Od rána sa blýskalo. jednoduchá veta
Mojej mame chutia najviac jahody. jednoduchá veta
Oliver nechcel, no musel odísť. súvetie

2. Urči či ide o holú alebo rozvitú vetu.

veta holá veta/rozvitá veta
Petra trikrát zazvonila. rozvitá veta

Bezdôvodne odišli. rozvitá veta
Taška je nová. holá veta

Hedvige sa v teste darilo. rozvitá veta
Nikde sa nezastavuj! rozvitá veta

V knihe našiel odpoveď. rozvitá veta
Tomáš sa vrátil. holá veta

3. Z holej vety vytvor rozvitú vetu.

holá veta rozvitá veta
Ondrej spal. Ondrej spal vonku.
Sestra sa učí. Moja sestra sa učí.

Brat je inštalatér. Tvoj brat je inštalatér.
Pavol sa učil. Peter sa učil nemčinu.

Prišiel. Prišiel do školy.
Začalo pršať. Zrazu začalo pršať.

Počasie je premenlivé. Dnešné počasie je premenlivé.
Pomôcky: nemčina, môj, zrazu, tvoj, dnešný, vonku, 
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4. Z rozvitej vety utvor holú vetu.

rozvitá veta holá veta
Predvčerom sme prehrali. Prehrali sme. 
Autobus narazil do múriku. Autobus narazil. 

Tvoj otec pracuje v zahraničí. Otec pracuje.
On sa dohovorí po francúzsky. On sa dohovorí. 
Náš Anton pomaly prichádza. Anton prichádza.
Už dlho poriadne nepršalo. Nepršalo.
Môj kamarát sa vrátil domov. Kamarát sa vrátil.

5. V ktorej vete sa nachádza viacnásobný vetný člen?

a) Marcel a Monika sa poznajú už desať rokov.
b) Ondrejovi sa dnes nič nechcelo.
c) Na narodeniny sme mu kúpili tablet a slúchadlá.
d) V Paríži zlodeji ukradli v galérii obrazy a sochy.
e) Večer sme sa boli spolu prejsť.
f) Sofia a ja sme najlepšie kamarátky.
g) Kvôli nemu sme museli ísť naspäť do obchodu.
h) Kávička a zákusok sú vždy dobrou spoločnosťou.
i) Prichádza nové ročné obdobie.
j) Začala astronomická jar.
k) Zajtra a dnes budeme upratovať na školskom dvore.
l) Dievčatko sa na chlapca pousmialo.
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