
SLOVESNÝ  VID  
  
1. Vypíš z viet slovesá a urči ich vid: 
 
 Veta: Sloveso: Slovesný vid: 
1. Každú sobotu si upracem svoju izbu.   
2. Na budúci týždeň budem ešte potrebovať peniaze 

na opravu auta. 
  

3. Pochválili nás za výborné športové výkony.   
4. V lete počas horúčav polievame zeleninu  

aj dvakrát denne. 
  

5. Popoludní by sme si ešte radi prezreli prírodovedné 
múzeum. 

  

6. Nezasahuj, prosím, do našich záležitostí!   
7. Bezdomovec vytlačil na briežok káru so železom.   
8. Stále sa vyhovára len na svojho spolužiaka.   
9. O čo by ste ešte radi hovorili?   
10. Ustavične si opakoval to isté.   
 
2. Vo vete podčiarkni sloveso, urči jeho vid a pripíš k nemu tvar slovesa  
   opačného vidu – v neurčitku: 
 
 Veta: Slovesný vid: Tvar slovesa opačného vidu: 
1. Z papiera sme vystrihli ozdoby na stromček.   
2. Títo dvaja nás sústavne vyrušujú.   
3. Sánky sa po snehu vynikajúco šmýkali.   
4. Vo firme vyrobia denne 2000 nových 

súčiastok do automobilov. 
  

5. Boli by nás o tom ešte dve hodiny 
presviedčali. 

  

6. Minuli ste už všetky svoje úspory?   
7. Vytrhali sme všetku burinu v záhradke.   
8. Na budúci týždeň budú vraj dávať všetkým 

výhercom vecné odmeny. 
  

 
3. Správne je určený vid alebo nesprávne? V tabuľke označ krížikom: 
 

 Sloveso: Slovesný vid: Áno Nie 
1. vystúpili sme (na vrch) nedokonavý   
2. vypisovali by sme dokonavý   
3. nakúpia dokonavý   
4. svedčili (na súde) nedokonavý   
5. vycerili zuby dokonavý   
6. opustili (ma) nedokonavý   
7. odpustite (mi)! dokonavý   
8. odratúvali (dni) nedokonavý   

 



RIEŠENIE: 
 
1. Vypíš z viet slovesá a urči ich vid: 
 
 Veta: Sloveso: Slovesný vid: 
1. Každú sobotu si upracem svoju izbu. upracem si dokonavý 
2. Na budúci týždeň budem ešte potrebovať peniaze 

na opravu auta. 
potrebovať nedokonavý 

3. Pochválili nás za výborné športové výkony. pochváliť dokonavý 
4. V lete počas horúčav polievame zeleninu  

aj dvakrát denne. 
polievame nedokonavý 

5. Popoludní by sme si ešte radi prezreli prírodovedné 
múzeum. 

prezreli by sme si dokonavý 

6. Nezasahuj, prosím, do našich záležitostí! nezasahuj! nedokonavý 
7. Bezdomovec vytlačil na briežok káru so železom. vytlačil dokonavý 
8. Stále sa vyhovára len na svojho spolužiaka. vyhovára sa nedokonavý 
9. O čom by ste ešte radi hovorili? hovorili by ste nedokonavý 
10. Ustavične si opakoval to isté. opakoval si nedokonavý 
 
2. Vo vete podčiarkni sloveso, urči jeho vid a pripíš k nemu tvar slovesa  
   opačného vidu – v neurčitku: 
 
 Veta: Slovesný vid: Tvar slovesa opačného vidu  

– v neurčitku: 
1. Z papiera sme vystrihli ozdoby na stromček. dokonavý vystrihovať 
2. Títo dvaja nás sústavne vyrušujú. nedokonavý vyrušiť 
3. Sánky sa po snehu vynikajúco šmýkali. nedokonavý šmyknúť sa 
4. Vo firme vyrobia denne 2000 nových 

súčiastok do automobilov. 
dokonavý vyrábať 

5. Boli by nás o tom ešte dve hodiny 
presviedčali. 

nedokonavý presviedčiť 

6. Minuli ste už všetky svoje úspory? dokonavý míňať 
7. Vytrhali sme všetku burinu v záhradke. dokonavý trhať 
8. Na budúci týždeň budú vraj dávať všetkým 

výhercom vecné odmeny. 
nedokonavý dať 

 
3. Správne je určený slovesný vid alebo nesprávne? V tabuľke označ krížikom: 
 

 Sloveso: Slovesný vid: Áno Nie 
1. vystúpili sme (na vrch) nedokonavý  X 
2. vypisovali by sme dokonavý  X 
3. nakúpia dokonavý X  
4. svedčili (na súde) nedokonavý X  
5. vycerili zuby dokonavý X  
6. opustili (ma) nedokonavý  X 
7. odpustite (mi)! dokonavý X  
8. odratúvali (dni) nedokonavý X  

 



 
 
 

Vysvetlenie  
 
nedokonavý vid - pomenúva prebiehajúci dej, trvajúci 
- robiť, vyrábať, pomáhať, skákať, klamať, piecť, 
vymýšľať, chváliť, ísť, lepiť 
 
dokonavý vid - pomenúva zavŕšený, hotový dej 
- urobiť, vyrobiť, pomôcť, skočiť, oklamať, napiecť, 
vymyslieť, pochváliť, prísť, zlepiť 
 
pomôcka: 
pri dokonavom vide budúci čas tvorí jedno slovo  - kresliť, 
nakreslím, 
 pri nedokonavom napr. zaspievať, nevieš povedať bud 
cas - budem zaspievať, to nemá význam  
 


