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Pozorně si několikrát přečtěte zadání úkolu. Správné odpovědi zakroužkujte. V případě
opravy zřetelně napište písmeno správné odpovědi.
V úkolech 1 – 17 zakroužkujte dvě správné odpovědi.
1. Ve kterých větách není chyba v psaní i / y ?
a) Viděl jsi někdy mlýt obilí?
b) Maminka mi svěřuje mytí nádobí.
c) Vrátili jsme se z cesty nabyti neobyčejnými dojmy.
d) Pohádkové víly měli dlouhé splívavé šaty.
2. Ve kterých větách není chyba v psaní i / y ?
a) Jedním z milích hostů na Starém bělidle bíval pan myslivec.
b) Pilní hospodáři nemývají na poli pýr.
c) Usedli jsme na převislém kameni.
d) Prudká vichřice strhla střechu radniční vížky.
3. Rozhodněte, které věty jsou bez pravopisné chyby.
a) Rozmýšlím se, mám-li jet do Litomyšle nebo do Vysokého Mýta.
b) Minulý rok si začaly litomyšlské děti pořizovat sbírku hmyzu.
c) V Praze na Vyšehradě jsme potkali skupinu Japonských turistů.
d) Už jsi viděl korunovační klenoty v chrámu svatého víta?
4. Rozhodněte, které věty jsou bez pravopisné chyby.
a) Pozval i strýčkovy přátele.
b) Seznámili jsme se s Davidovími přáteli.
c) Za plotem se zuřivě roštěkali sousedovy psy.
d) Česká Skalice je známá svými jiřinkovými plesy.
5. Které věty jsou bez mluvnických a pravopisných chyb?
a) Mrazem nám sčervenali nosy i uši.
b) Minulý týden jsme byli s přáteli na představení Smetanovy Libuše.
c) Mezi zobajícími holubi se přiživovali vrabci.
d) Hrají si tam malí chlapci.

6. Ve kterých větách je správně označena přímá řeč?
a) Ondřej namítal, „Co bys z toho měl?“
b) „Co si přejete?“ Zeptal se číšník.
c) „Nikoho lepšího jsem nikdy nepotkala,“ řekla jasně.
d) „Majore,“děl abbé, „stal jste se žroutem nebo mluvkou?“
7. Bez pravopisné chyby jsou slova v bodech:
a) mnošství kvalitních výrobků, na děckém obrázku, nadpoloviční většina
b) oddálit nebezpečí, do nejbližší školy, krkonošské lesy
c) nejužší místo, občas se rozzlobil, nejměkčí hruška
d) babičina světnička, nejdražší obraz, beztarostné děctví
8. Bez pravopisné chyby jsou slova v bodech:
a) nerozuměl ani slovo, vědomě neublížil, sladká odměna
b) nepřímá úměra, jemně zbarvený, myslíš to upřímně
c) poměnky u potoka, promněnlivé počasí, usměvavá dívka
d) to jsem se pomněl, ničemu nerozumnějí, zůstali potmě
9. Označte body se slovy s pravopisnými chybami.
a) drahocenná památka, rozhodl nestranně, oznamme výsledky
b) mělnické vinice, kamenný pomník, výměnný obchod
c) populární denník, účinně zasáhl, viné sklepy
d) odpovídal plynně, postraní ulice, kostěný hřeben
10. Označte body se slovy s pravopisnými chybami.
a) zaůpěl hrůzou, vúči tobě, je celý nesvůj
b) hluboká tůň, krátká lhůta, neúhledné písmo
c) bezůročná půjčka, vysoká úroveň, strojvúdce
d) hladký jako úhoř, tvůj úmysl, dvě různoběžky
11. Označte řádky se slovy napsanými správně.
a) z neděle na pondělí, shýbl se pro jahodu, srazit teplotu
b) zlomenina srostla, po úspěchu zpyšněl, nezvedený syn
c) přišel sprava, zprávy o počasí, zpravit vypínač
d) zhrbený stařec, cesta se sužovala, mluvit ze spaní

12. Do kterých vět lze doplnit slovo Pavlovi, aby ho bylo užito správně?
a) Prohlížím si ……………… fotografie.
b) Pošleme naše fotografie ……………
c) ………………… kamarádi nás často navštěvují.
d) Na ………………….. kamarády je spolehnutí.
13. Které z následujících výrazů nelze doplnit do věty Na Karlově mostě nás zaujali…………
a) Braunovy barokní sochy.
b) pestrobarevné skupinky cizinců.
c) malíři portrétující kolemjdoucí.
d) japonští turisté s fotoaparáty.
14. Bez pravopisné chyby jsou věty v bodech:
a) Na výlet pojedeme do českého ráje.
b) Rádi se procházíme českou krajinou.
c) V hokeji se utkala mužstva Čechů a Slováků.
d) Národní divadlo je symbolem kulturnosti Českého národa.
15. Interpunkce je správně ve větách:
a) Byl jsem na tom filmu, dokonce dvakrát.
b) Chtěla bych ti, milá kamarádko, něco svěřit.
c) Pavla je lepší, než její kamarádka.
d) Už sis koupil nový, jízdní řád?
16. Ve kterých větách jsou použity nesprávné tvary?
a) Na gauči ležel babičky svetr.
b) Navštívili jsme tetiny příbuzné.
c) Hledali jsme babičiny brýle.
d) Potkali jsme tetina bratra.
17. Ve kterých skupinách jsou zapsána pouze slova složená?
a) bezlesý, hromobití, živobytí, kovadlina
b) starobylý, okupovat, počítač, velmoc
c) Vyšehrad, okamžik, dějepis, zemědělec
d) samostatný, půdorys, svépomocí, přírodovědec
V následujících úkolech zakroužkujte pouze jednu správnou odpověď.
18. Slova příbuzná se společným kořenem jsou:
a) podvodník, vodič, vodník
b) vodní, povodeň, povodí
c) vodítko, doprovod, vodnář

19. Urči, ve které skupině jsou slova pomnožná:
a) nůžky, Velikonoce, játra, dveře
b) skříně, Hradčany, Vánoce, záda
c) ledviny, kalhoty, knihy, ponožky
Úkoly 20 – 25 se vztahují k následující větě.
20. V souvětí doplňte chybějící čárky a označte jejich počet:
Dědeček pravil že to bylo docela prozíravé ale že mu není jasno kdo vypnul hlavní kontakt
když zvonek začal zvonit a kdo vyrazil to okno a proč já jsem se pral se Saturninem.
a) 5
b) 6
c) 4
21. Určete, z kolika vět se skládá souvětí:
a) 7
b) 8
c) 6
22. První věta vedlejší je:
a) podmětná
b) předmětná
c) příslovečná účelová
23. Věta příslovečná časová je:
a) že mu není jasno
b) proč já jsem se pral se Saturninem
c) když zvonek začal zvonit
24. Věta jednočlenná je:
a) ale že mu není jasno
b) že to bylo docela prozíravé
c) kdo vyrazil to okno
25. Určete počet všech zájmen v celém souvětí:
a) 5
b) 6
c) 7

Úkoly 26 – 28 se vztahují k následující větě.
Tělovýchovná jednota sousední vesnice se rozhodla uspořádat lehkoatletické závody na svém
hřišti.
26. Infinitiv uspořádat je následujícím větným členem:
a) předmětem
b) přívlastkem neshodným
c) podmětem
27. Určete počet přívlastků shodných:
a) 3
b) 4
c) 5
28. Výrazy jednota, se, svém jsou těmito slovními druhy:
a) podstatné jméno, zájmeno, zájmeno
b) podstatné jméno, předložka, zájmeno
c) podstatné jméno, zájmeno, přídavné jméno
29. Ve které větě není stylistická chyba:
a) I zúžený prostor v místnosti se dá využít pro na míru vyrobený stůl.
b) To je pohovka naší babičky, která již rok zahálí na půdě.
c) Jméno žáka, který nasbírá nejvíce papíru, bude napsáno na nástěnce.
30. Slovní spojení obě bolavé nohy má v 7. pádě tvar:
a) oběma bolavýma nohama
b) oběma bolavými nohami
c) oběmi bolavými nohami
31. Uveďte, které lidové rčení vyjadřuje něco jiného než dvě zbývající:
a) Byla v něm malá dušička.
b) Srdce mu spadlo do kalhot.
c) Strkal hlavu do písku.
32. Určete, ve kterém z veršů Máje je použita zvukomalba:
a) řinčí řetězů hřmot…
b) nejblíže pahorek se zdvíhá…
c) A opět mlčí. Tichá noc…

33. Danny Smiřický je hrdinou románů:
a) Bohumila Hrabala
b) Josefa Škvoreckého
c) Ludvíka Vaculíka

