
Vytiskni nebo přepiš do sešitu a podtrhni nebo zakroužkuj správné odpovědi: 

1. Ve které větě chybí čárka? 

 a) Ne vždy platí, že čím větší problém, tím jednodušší řešení.  

b) Zvuk se šíří vzduchem ale i kapalinami. 

c) Připravte si s sebou svačinu. d) Urči větu jednoduchou.  

2. Které slovo není zdrobnělina? 

 a) poupátko                   b) stromek                   c) doušek                    d) pejsek  

3. Ve které větě je chybný tvar číslovky? 

 a) Mnoho uchazečů o studium bylo úspěšných. 

 b) Jeden z nás to nevěděl. 

 c) Několika automobilů mělo rozbité přední sklo.  

d) Čtyři sta metrů odsud je velký rybník.  

4. Které slovo neobsahuje dvojhlásku ou?  

a) pouze                b) zkouška               c) zoufat                d) poukázat  

5. Které oslovení není gramaticky správně?  

a) myslivče!                b) ochránce!                c) snoubenec!                d) letče!   

6. Který výraz obsahuje chybný tvar přídavného jména? 

 a) ochranný pás                   b) dřevěnný most                    c) bylinný likér                    d) jmenný seznam  

7. Ve které větě je chybný tvar zájmena? 

 a) Po svojich rodičích zdědil velký majetek. 

 b) Myslíš, že tomu dítě rozumí?  

c) Na svém stolku měla položeno několik knih. 

 d) Dívka se na mě příjemně usmála. 

 8. Která věta je rozkazovací? 

 a) Co jste udělali?!  

b) Stoupni si a zpívej!  

c) Beruška přelezla na jiný stonek. 

 d) Jak jste se rozhodli? 

 9. Které z uvedených slov je cizího původu? 

 a) věc               b) kofein                c) látka                d) pracovat  



 

10. Ve které větě je nadbytečné slovo?   

a) Reklamní tvůrci reklam se často inspirují v cizině.  

b) Za školní budovou byl dvůr a hřiště.  

c) Jenomže ryby pluly klidně až k plavcům.  

d) Celé zástupy znovu zklamaně odcházely z haly.  

11. Kterým slovem lze nejvhodněji nahradit slovo rekonstruovat?  

a) opravovat                b) stavět                c) otevírat                d) bořit  

12. Které slovo neobsahuje předponu od-?  

a) oddělení                b) odívání                c) odlepit                d) odpárat  

 13. Ve které větě je pravopisná chyba?  

a) Ale tohle se mně nemůže stát.  

b) Na naši tetu by nikdy nezapoměl. 

 c) Francouzští jezdci dojeli k cíli.  

d) Chlapec byl ještě červený ve tváři.  

14. Kterým slovem lze nejlépe nahradit slovo redukce?  

a) omezování                b) zastavení                c) léčení               d) přijetí 

 15. Které slovo neobsahuje předponu?  

a) nafta                b) náhrobek                c) nahrávka                d) náhubek  

16. Kterým slovem lze nejlépe nahradit slovo projekt?  

a) akce                b) záměr                c) zařízení                d) výrobek  

17. Který tvar 2. stupně příslovce snadno není uveden správně? 

 a) snáze                b) snazšeji                 c) snáz                  d) snadněji  

18. Které slovo je zdrobnělina?  

a) bubák                b) hlávka                c) klícka               d) andulka  

19. Které slovo obsahuje předponu ne-? 

 a) nebesa               b) nenasyta                c) nehet                d) nejdříve 

 20. Ve které skupině jsou pouze slova ohebná?  

a) ten, hned, hm                      b) něco, aspoň, naši                     c) kus, jak, zase                        d) otcův, jaký, někdo 


