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1. Označ větu s pravopisnou chybou: 
    a) Ráno se v údolí ozývaly dunivé rány. 
    b) Voraři sbíjeli na skládce vor. 
    c) Ryšavý lišák silně zavil. 
    d) Rybí osazenstvo řeky se stáhlo do zimních stanovišť. 
 
 
2. Urči, které ze slov neobsahuje dvojhlásku: 
    a) ubrousek 
    b) starousedlík 
    c) vykroužit 
    d) doupě 
 
 
3. Urči, která věta je pravdivá: 
    a) Slovo plynárna je příbuzné ke slovu plyn. 
    b) Ve slově skončit je kořen slova -skon-.    
    c) Předpona s-  se používá pro slovesa s významem dokončení děje. 
    d) Slova vodník a podvodník jsou slova příbuzná. 
            
 
4. Rozhodni, ve které skupině slov se objevila chybná předpona: 
    a) spadnout do jámy, způsobit starosti 
    b) skočit na zem, zkazit výkres 
    c) smést smetí, zkončit práci 
    d) slepit pásku, zrušit slovo 
 
 
5. Urči správně slovní druh zvýrazněných slov: 
    Se svým starým kolem kolem domu jezdil, až mu z toho šla hlava kolem. 
 
    a) podstatné jméno, příslovce, předložka 
    b) podstatné jméno, podstatné jméno, příslovce 
    c) podstatné jméno, předložka, příslovce 
    d) podstatné jméno, předložka, předložka 
 
 
6. Označ podstatné jméno, ve kterém je chyba: 
    a) se stínidly 
    b) ve větvích 
    c) nad skalami 
    d) z Mladé Boleslavy 



7. Urči, ve které z následujících možností jsou správně určeny mluvnické kategorie    
    podstatného jména penězi: Platil drobnými penězi. 
 
    a) 7. pád, číslo množné, mužský rod neživotný, vzor hrad 
    b) 7. pád, číslo jednotné, mužský rod neživotný, vzor stroj 
    c) 7. pád, číslo množné, mužský rod neživotný, vzor stroj 
    d) 7. pád, číslo množné, ženský rod, vzor kost 
 
 
8. Urči, ve které skupině jsou správné tvary 7. pádu množného čísla: 
      a) hlemýžděm, kostí, lodí 
      b) hlemýžďmi, kostma, loděma 
      c) hlemýžděmi, kostí, lodima 
      d) hlemýždi, kostmi, loďmi 
 
 
9. Urči, ve kterém bodě jsou jen přídavná jména tvrdá: 
      a) kosí zpěv, drzí kluci, krásné léto 
      b) orlí hnízdo, siví holubi, matčin dům 
      c) ohromné paláce, krásné šperky, Pražský hrad 
      d) tvrdý chléb, tvrdší nerost, nejtvrdší oříšek 
 
 
10. Urči správně napsané spojení slov: 
      a) ranné brambory 
      b) raní vstávání 
      c) ranní probuzení 
      d) raní rituál 
 
 
11. Vyber z uvedených slov zájmeno: 
      a) pět 
      b) naše 
      c) jiný 
      d) čas 
 
 
12. Ohebná slova jsou podstatná jména, přídavná jména, číslovky a slovesa. Výčet ohebných 
slov není úplný, neboť v něm chybějí: 
      a) příslovce 
      b) zájmena 
      c) předložky 
      d) spojky 
 
 
13. Urči bezchybně napsanou větu: 
      a) Davy lidí se tísnili před výkladní skříní. 
      b) Ve výkladní skříni byly vystaveny levné hračky. 
      c) Hračky hráli všemi barvami. 
      d) Nejvíce se lidem líbili modely za stavebnic. 



14. Najdi větu, ve které je chyba: 
      a) Holčičky a kluci si hráli na písku. 
      b) Muži i ženy pracovali na poli. 
      c) Borovice a smrky šuměli ve větru. 
      d) Kuřata, kohout a slepice zobali zrní. 
 
 
15. Urči, který z větných celků se skládá ze tří vět: 
      a) Napíšeme vám, až se dozvíme výsledky a podrobné informace. 
      b) Když ti zavolám, řekneš mi, jakou máme úlohu? 
      c) Zavolej mi, až se vrátíš, na tohle číslo. 
      d) Řekl, že ví, komu patří ten dům, který hledáme. 
 
 
16. Rozhodni, ve kterém bodě je souvětí: 
      a) Stromy a keře sytily vzduch vůněmi. 
      b) Rostly tu i keře dovezené z Asie. 
      c) Za mříží pobíhali tygři, pardálové a jiné šelmy. 
      d) Mezi zelení se třpytily terasy a svůj stín nabízely pavilony.  
 
 
17. Vyber řádek, který obsahuje pouze podstatná jména: 
      a) předložka, spojka, zájmeno 
      b) pes, kozí, kráva 
      c) podstatný, jméno, příjmení 
      d) zítra, pozítří, brzy 
 
 
18. Dva lidé, o kterých platí, že jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, jsou: 
      a) dospělí 
      b) stejní 
      c) špatní 
      d) nevypočitatelní 
 
 
19. Najdi správně napsanou přímou řeč: 
     a) Kmotřička se ptala, kde je kmotříček. 
     b) Kmotřička se ptala: „Kde je kmotříček“? 
     c) Kmotřička se ptala: Kde je kmotříček. 
     d) Kmotřička se ptala: ,,Kde je kmotříček?“ 
 
 
20. Které z uvedených ustálených spojení je zapsáno správně? Dokážeš zbylá tři opravit? 
      a) Zapiš si to pod nos.              
      b) Nevím, kde mi noha stojí.    
      c) Není ve své kůži.                  
      d) Co na srdci, to na dlani.         
 
 


