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JEDNOČ LENNÁ
*nemá zreteľ nú podmetovú a prísudkovú

č asť

*hlavným č lenom je VETNÝ ZÁKLAD,

podľ a, ktorého veta môž e byť slovesná alebo

menná
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DVOJČ LENNÁ
*dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú

č asť
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OZNAMOVACIA
*obsahuje oznam a na konci sa píš e BODKA

OPYTOVACIA
*obsahuje otázku, na nieč o sa pýtame a na konci sa píš e

OTÁZNIK

ROZKAZOVACIA
*vyjadruje rozkaz a na konci sa píš e VÝKRIČ NÍK

Ž ELACIA
*vyjadruje ž elanie a na konci sa píš e VÝKRIČ NÍK

JEDNODUCHÁ
*nachádza sa v nej

1 prísudok

HOLÁ

*holý podmet a holý prísudok

ROZVITÁ

*rozvitý je v nej aspoň jeden hlavný vetný č len

S VIACNÁSOBNÝM VETNÝM Č LENOM

*niektorý vetný č len je viacnásobný

JEDNODUCHÉ

*2 prísudky (= 2 vety)

ZLOŽ ENÉ

*3 a viac prísudkov (= 3 a viac viet)

PRIRAĎ OVACIE

*2 gramaticky rovnocenné vety,

ktoré môž eme rozdeliť na

samostatné jednoduché vety

*priraď ovacie súvetie môž e byť

zluč ovacie, stupň ovacie,

odporovacie a vyluč ovacie

PODRAĎ OVACIE

*2 nerovnocenné vety – jedna je

hlavná (HV) a druhá vedľ ajš ia

(VV)

*vedľ ajš ia veta vyjadruje niektorý

vetný č len hlavnej vety (t. j. môž e

byť príslovková, podmetová,

prívlastková, predmetová,

príslovkového urč enia,

doplnková)

SÚVETIE
(= zlož ená veta)

*nachádzajú sa v ň om

2 prísudky alebo viac

SLOVESNÁ

*vyjadruje väč š inou prírodné javy alebo pocity

č loveka

*vetný základ je vyjadrený slovesom

NESLOVESNÁ

*vetný základ býva vyjadrený podstatným menom,

príslovkou, č asticou, citoslovcom, neurč itkom...

ÚPLNÁ

*vyjadrený je podmet aj prísudok

NEÚPLNÁ

*podmet nie je vyjadrený (= je zamlč aný)

Príklady:

Jednoč lenné slovesné vety:

Zmráka sa.

Koneč ne svitá.

Jednoč lenné neslovesné vety:

Potraviny.

Áno.

Dvojč lenné úplné vety:

Peter príde.

Náš Jož o sa teraz bicykluje.

Dvojč lenné neúplné vety:

Neprídem. (ja)

Uverili sme. (my)

Jednoduché holé vety:

Mama varí.

Kvet nekvitne.

Jednoduché rozvité vety:

Moja mama varí.

Mama varí obed.

Jednoduché vety s viacnásobným vetným č lenom:

Mama varí polievku a mäso.

Teš ím sa na kamoš ku aj sesternicu.

Súvetia jednoduché priraď ovacie:

Mama varí a otec si č íta.

Musím sa uč iť , ale nechce sa mi.

Súvetia jednoduché podraď ovacie:

Mama sa s obedom ponáhľ a, lebo sme už hladní.

Uč ím sa vtedy, keď sa mi chce.

Súvetia zlož ené:

Mama sa s obedom ponáhľ a, lebo sme už hladní a veľ mi š omreme.

Uč ím sa vtedy, keď sa mi chce alebo keď musím.

Oznamovacia veta:

Mama varí.

Opytovacia veta:

Č o varíš ?

Rozkazovacia veta:

Uvar polievku!

Ž elacia veta:

Chcela by som aj koláč !

Moja sestra má rada ž lté tulipány.

= dvojč lenná veta, úplná, jednoduchá, rozvitá, oznamovacia

Dlho sme sa nevideli, lebo nebol č as.

= súvetie jednoduché, podraď ovacie, s VV príslovkového

urč enia príč iny, oznamovacia veta

Píš !

= dvojč lenná veta, neúplná, jednoduchá, holá, rozkazovacia

Urč te druh vety:

Potom odboč te vpravo!

Pracuje ako lekárka.

Nízky muž pribehol k dverám domu.

Dúfam, ž e nedostanem päť ku.

Vč erajš í deň bol chladný a sychravý.

Š aty lež ali v izbe na stolič ke.

Nejdeme, lebo sa nám nechce.

Anna naš la snež ienku.

Kde ť a nevolajú, tam nechoď !

A vy tam idete?

Precvič te si:
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