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Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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VEDLEJŠÍ VĚTY – CVIČENÍ 

1. Napište, které z těchto vět jsou časové, předmětné, účelové, příčinné, důsledkové a přípustkové: 

a) Our flight was delayed due to the fog. 

b) He didn´t study hard so he failed his exam. 

c) We went to England to learn English.¨ 

d) I got up early in order to make breakfast for everybody. 

e) In spite of having a car, they don´t use it very often. 

f) I will buy a better computer as soon as I have my salary. 

g) I don´t know when he will come. 

h) Although I love my boyfriend, I must leave him. 

i) I won´t come until he invites me. 

j) I wonder how you will manage. 

 

2. Spojte poloviny vět vhodně k sobě: 

1. Despite   a) of being tired, he didn´t go to bed. 

2. In spite    b) being busy, he called me. 

3. Although   c) he had no friends, he seemed quite happy. 

4. Even though   d) he couldn´t come, he sent lots of regards. 

 

3. Použijte spojky v závorce a ze dvou vět utvořte souvětí: 

a) I was hungry. I couldn´t eat that strange soup. (despite) 

b) He had no experience. He got the job. (although) 

c) It´s raining a lot. We can´t go out. (due to) 

d) There was some noise in the street. We closed all windows. (in order) 

e) She wants to move to a bigger house. She will soon have another child. (when) 

 

4. Vymyslete si vaše vedlejší věty a použijte spojky: 

 in spite of/as soon as/so/although/because/because of/therefore/until/when/despite 

 

 

 



 

 

 

VEDLEJŠÍ VĚTY – VYPRACOVÁNÍ  

1. a) příčinná 

    b) důsledková 

    c) účelová 

    d) účelová 

    e) přípustková 

    f) časová 

    g) předmětná 

    h) přípustková 

     i) časová 

     j) předmětná 

 

2. 1 b)  2 a)  3 c) d)  4 c) d) 

 

3. a) Despite being hungry/my hunger/the fact I was hungry I couldn´t eat that strange soup. 

     b) Although he had no experience he got the job.  

     c) We can´t go out due to the rain. 

     d) We closed all windows in order not to hear that noise. 

     e) When she has another child, she will move to a bigger house. 

 

4. Každý vypracovává samostatně. 

 

 


