
I. Pravopisné cvičení: 

 

1) Najdi ve větách pravopisné chyby a daná slova napiš za větou SPRÁVNĚ (některé věty jsou bezchybné): 

 

1. Na chodbě se ozívaly plíživé kroky. 

2. Byla sychravá noc, za okny kvílela a svištěla vichřice. 

3. S vypětím všech sil přeběhl hroutící se visutý most. 

4. Bouře po sobě zanechala skázu – přetrhané dráty a vyvrácené stromy. 

5. Tamnější lid už zapomněl na své tradice. 

6. Temně zelené lesy na mě působily tajemně. 

7. Všechny své domněnky mi soukromně sdělila. 

8. Denní zprávy přinesly informace o nových cenících rané zeleniny. 

9. Včera jsme na procházce potkali manžele Novákovi. 

10. Mí rodiče v neděli zhlédli výborné divadelní představení. 

 

2) Která z vět je napsána správně? 

a) „Představ si,“ povídal mi „nakonec tam vůbec nepřišel“. 

b) Udiveně se na mě podíval: „To přece nemyslíš vážně!“ 

c) „Nikdy se o tom nezmínil.“ divila se Alena. 

 

 

 

3) Doplň do vět chybějící interpunkci: 

Napínavé filmy ty mám rád. Vítám vás milý sousede u nás. Louky rozkládající se u řeky zaplavila voda.  

Brr venku je hrozná zima! Bratr vášnivý sběratel známek měl z alba obrovskou radost. Nebál se ani  

deště ani bouřky. Národní divadlo postavené roku 1881 stojí na vltavském nábřeží. V tomto velikém  

starém domě prý straší. Písemku jsem alespoň doufám napsal bez chyb. Vajíčko křáp na zem. Všichni  

občané narození v roce 1983 budou znovu přeočkováni. 
 

 

 

II. Cvičení z jazyka: 

 

1) Kolem domu kvetly květiny. Vyznačené slovo je: 

a) podstatné jméno  b) příslovce  c) předložka  d) spojka 

2) Přechýlené slovo je: 

a) maminka   b) profesorka  c) polička  d) servírka 

3) Složené slovo není: 

a) nepochopitelný  b) zeměpis  c) maloměsto  d) barvoslepý 

4) Najdi větu jednočlennou: 

a) Něco spadlo na zem.  b) Napsali mi dopis.      c) Píchá mě v boku.   d) Po obědě usnulo. 

5) Budeš mi psát? Vyber, o jakou větu se jedná: 

a) věta tázací doplňovací b) věta tázací zjišťovací c) věta přací   d) věta zvolací 

6. Správný tvar základní číslovky 38 je: 

a) třicet osm  b) třicetosm  c) tři cet osm  d) osm a třicet 

7. Choval se k nám nestoudně. Antonymem ke slovu nestoudně je: 

a) stoudně  b) hanebně  c) slušně  d) drze 

8. Která věta má kladný význam? 

a) Výsledky nebyly dobré. b) Někde neuspěli. c) Nic nedostaneš. d) Nepíšeš nečitelně. 

9. Ale nepovídej nesmysly! Výraz ale je ve větě: 

a) částice  c) zájmeno  c) spojka  d) příslovce 

10. Vyber skupinu, která obsahuje pouze zájmena: 

a) můj, tenhle, tolik   b) jakýsi, kdokoli, co       c) onen, něco, kdekoliv      d) každý, sám, leckde 

 



11. Urči číslovku druhovou: 

a) dvojí vydání b) pět set korun c) druhý úkol  d) dvakrát opsat 

12. Synonymum ke slovu luxusní je: 

a) předražený  b) z dovozu  c) drahocenný  d) přepychový 

13. Sluníčko se na nás vesele smálo. Uvedená věta obsahuje: 

a) personifikaci            b) metaforu  c) přirovnání  d) epiteton 

14. Ve kterém případě dochází při výslovnosti ke spodobě znělosti? 

a) s tatínkem  b) z Boleslavi  c) s nimi  d) s babičkou 

15. Slovo lékařka se skládá z: 

a) předpony, kořene, přípony     b) kořene, přípony, koncovky     c) kořene, přípony, přípony, koncovky 

d) kořene, přípony, přípony 

16. Které sloveso je dokonavé? 

a) plakal by  b) kup si   c) neroste  d) plaval 

17. Pouze podstatná jména pomnožná jsou: 

a) kalhoty, rifle, sukně   b) ponožky, košile, trenýrky     c) džíny, slipy, plavky 

d) košile, rukavice, vesty 

18. V souvětí souřadném jsou vždy: 

a) 2 věty hlavní a žádná vedlejší b) 1 věta hlavní a několik vedlejších      c) více než 2 věty hlavní 

d) alespoň 2 věty hlavní 

19. Mezi řekou, která jmenuje Visla, a tokem, jehož jméno je Dněpr, ležela původní vlast Slovanů,  

      našich dávných předků.     Z kolika vět se skládá toto souvětí? 

a) ze 3  b) ze 4   c) z 5   d) z 6 

20) Odpovídá graf danému souvětí? Napiš ano, nebo ne: 

 

Tento dům, kde bydlí moje teta, budou opravovat, protože je ve špatném stavu. 

1Ha.........1Hb  

    2V        3V 

 

Nemám dobré známky, proto se budu učit, abych se zlepšil. 

1H 

   2V 

    3V   

 

Petr mi zavolal, že přijede, a už se neozval. 

1H   X 3H 

  2V  

21) Nenaučil jsem se, dostal jsem tedy pětku. Mezi větami hlavními je poměr: 

a) slučovací  b) stupňovací  c) důsledkový  d) příčinný 

22) Vedlejší věta doplňková je: 

a) Pozoroval jsem, jak Eva přichází. b) Všichni slyšeli, že Zuzka odpovídá správně. 

c) Nikdo si nevšiml, jak se vrátili.  d) Viděl Kamila, jak utíká pryč. 

 

 

  

 

 

 


