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UMÍM ČEŠTINU? 

Emo, Tino, Kájo, Vašku, Matěji, Dorotko,

potýkáš se dobrovolně nebo proti své vůli s českým jazykem? Kladeš si otázku 
Umím češtinu?
Tyto testy jsou pro tebe ideálním řešením. Snadněji díky nim uspěješ při přijímacích 
zkouškách na vysněnou střední školu a nepropadneš ani v situa cích, kdy se musíš 
vyjadřovat správně česky. A k těm dochází celkem často!

V těchto testech si procvičíš pravopis:

• slova vyjmenovaná a příbuzná
• psaní i/y
• párové souhlásky
• psaní s/z/vz 
• předpony a předložky

• psaní vlastních a obecných jmen
• přímou řeč
• základy interpunkce
• abecední řazení
a další pravopisné jevy

Celá řada Umím češtinu? je rozdělena do sedmi témat zpracovaných ve třech 
obtížnostech – pro 5., 7. a 9. ročník. Prověříš si svou znalost pravopisu, slovo
tvorby a slovní zásoby, tvarosloví, větné stavby, slohu, literatury a také porozumění 
textu.

Tak se do toho dej a...
(nepro) TESTUJ!

Veškerá práva, zejména právo autorské a licenční, jsou v držení nakladatelství PRODOS 
spol. s r.o. Žádná část publikace nesmí být reprodukována (tiskem, jako fotokopie, elektro
nickými či jinými metodami), zpracována ani šířena bez písemného souhlasu držitele práv 
s výjimkou případů povolených zákonem.

© Prodos, 2019

ISBN 9788072304080

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

http://www.umimcestinu.cz
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PRAVOPIS  pro 5. ročník

Test 10
1 Kterou řadou předložek doplníš následující větu, aby byla 

pravopisně správně?
Honza slezl _ pece, rozloučil se _ rodiči a vyrazil _ ranečkem do 
světa.

a) z – s – s
b) z – z – s
c) s – z – s
d) s – s – z

2 Ve které větě je chyba v psaní vlastních jmen?

a) Bydlíme v Novém Městě nad Metují, v ulici Pod lipami.
b) Kudy se dostanu na ostravský fotbalový stadion?
c) Město Olomouc hledá budoucí podobu náměstí Republiky.
d) Ve Znojmě stojí románská rotunda sv. Kateřiny.

3 Ve které větě je správně použita skupina mě?

a) Vzájemě si poskytovali informace.
b) Zamyšleně bloumal potemělým parkem.
c) Nejlepší je jíst i pít střídmě.
d) Vaše rozloučení působilo dojemě.

4 Které slovo je chybně napsané?

a) cenný
b) povinný
c) pohostinný
d) chráněnný

5 Které interpunkční znaménko doplníš do následující věty, aby 
byla správně?
Zeptala jsem se Kateřiny, zda by mi půjčila sešit_ 

a) .
b) ?
c) !
d) :
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6 Jaké pořadí názvů chráněných ptáků odpovídá abecednímu 
pořádku?
1. jeřáb popelavý, 2. luňák hnědý, 3. tetřev hlušec, 4. puštík 
bělavý, 5. orel mořský

a) 2, 1, 5, 4, 3
b) 1, 2, 4, 5, 3
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) 1, 2, 5, 4, 3

7 Do které věty nelze doplnit tvar slovesa odbýt?

a) Věžní hodiny právě ______ dvanáctou hodinu.
b) Jirka se dnes k večeři ______ jen kouskem chleba.
c) Na městském úřadě nás ______ nevlídná úřednice.
d) Uložený trest jsem si raději rychle ______.

8 Ve které větě nejsou všechny předložky a předpony napsány 
správně?

a) Po skončení vyučování půjdu za kamarádkou Emou.
b) Odlet byl kvůli špatnému počasí od ložen.
c) Zubař mi vytrhl vyviklaný mléčný zub. 
d) Pavel tak dlouho odmlouval, až byl potrestán.

9 Které slovo z následující věty je napsáno chybně? Označ jeho 
správnou podobu.
Libor si na lyžařském vícviku zlomil levý malíček.

a) ližařském
b) výcviku
c) zlomyl
d) malýček

10 Na kterém řádku jsou uvedena slova, která je třeba při přepisu 
následující věty napsat s velkým počátečním písmenem?
BYDLÍME V ULICI U DRÁHY, POBLÍŽ SOUTOKU LABE S ORLICÍ.

a) Bydlíme, Ulici, Labe, Orlicí
b) Bydlíme, U, Dráhy, Labe, Orlicí
c) Bydlíme, U, Soutoku, Labe, Orlicí
d) Bydlíme, V, U, Dráhy, Soutoku
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11 Na kterém řádku hádanky je pravopisná chyba?

a) Mám moře bez vody,
b) pláže bez písku,
c) skály bez kamení
d) a mněsta bez lidí.   

12 Ve které větě je chyba ve skupinách souhlásek?

a) Přátelství je cenější než bohatství.
b) Ztracený chlapec se už našel.
c) Vystupovat bude i dětský pěvecký sbor.
d) Vítězslav Nezval je autorem rozsáhlého díla.

13 Na kterém řádku není pravopisná chyba v psaní i/y, í/ý?

a) poraněné lýtko, mlínek na maso, oblíbený zpěvák 
b) pytel mouky, plachý slepýš, býlá slepice 
c) výstroj a výzbroj, víznamný vynález, lahvičky s léky 
d) nasypaný písek, syrové maso, nenasytný sysel 

14 Kolikrát doplníš do uvedených vět písmeno s?
Maminka pracuje převážně _ počítačem. 
Nevím, kdo _ vás dvou to provedl. 
Přišel za mnou _ žádostí o pomoc. 
Oslovil mě kluk _ dlouhými vlasy.

a) 1× b) 2× c) 3× d) 4×

15 Označ odpovídajícími písmeny, která znaménka je třeba doplnit 
do uvedených vět.

a) Chceš opravdu jet na chatu_ !
b) Ano, rád bych jel_ ,
c) Myslíš_ že bude hezky? .
d) Sbal si rychle věci do batohu_ ?

16 Na kterém řádku nejsou všechny předpony správně?

a) voda ztéká do studánky
b) letoun vzlétl vzhůru
c) ptáci se slétli do hejna
d) spláchnout špínu

(Odpověď: mapa) (Odpověď: mapa)
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Zopakuj si! Jde to lépe Skvěle!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 Která slova patří do uvedených vět? Označ správná řešení 
odpovídajícími písmeny.

 To udělali oni, __ za nic nemůžeme!
a) my Půjčila bys __ deset korun?
b) mi Do soutěže jsme byli vybráni __ a čtvrťáci.

 Nemotej se __ tu!

18 Ve které větě je chyba v psaní souhlásek?

a) Na nástěnce visí rospis dozorů v jídelně.
b) Rozzuřený medvěd zaútočil na ošetřovatele.
c) Ve vlaku obtěžoval cestující rozjívený kluk.
d) Rozjařená společnost se bavila až do rána.

19 Která věta je bez chyby v interpunkci?

a) „Milý synu paní učitelka mi řekla, že jsi nejhorší ze třídy.“
b) „To není pravda, brání se Zbyněk.
c) „Chceš mi snad tvrdit, že paní učitelka lže?“
d) „To ne, ale to je tím, že Michal, už týden nebyl ve škole.“

20 Kolik chyb v psaní i/y, í/ý je v následujícím textu?
Anna měla koupit mídlo a balýček křupavého chleba, půl kila 
kávy, kilo kostkového cukru a dva metry gumové tkanice. Taky 
si nenapsala, co má koupit. Než jsme se vidaly na cestu, letěly 
jsme obě ještě k dědečkovi, nepotřebuje-li něco v obchodě.
(A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu, upraveno)(A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu, upraveno)

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
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Doplňovačka
Zapisuj do křížovky slova  Zapisuj do křížovky slova  
chybějící v příslovích chybějící v příslovích 
a rčeních.  a rčeních.  
Tajenku přečteš shora dolů  Tajenku přečteš shora dolů  
v zelených políčkách.v zelených políčkách.

1. Krmili ho __ kaší. 
2. Má __ jako slon.
3. Dvakrát měř, jednou __. 
4. __ neříkej nikdy.
5. Táhli za jeden __. 
6. __, co tě nepálí. 
7. Starého psa novým  

 kouskům __.
8. Je jak hrom do __. 
9. Jedna __ jaro nedělá.

10. Co na __, to na jazyku. 
11. Je pilná jako __.
12. Je všemi __ mazaný. 
13. Kam vítr, tam __.
14. Nakoupil za pět __.
15. Neplač nad __ mlékem.
16. Jeli chléb, není __.
17. Má __ z kamene.
18. Lehce nabyl, __ pozbyl. 
19. Cedil slova __ zuby. 
20. Ryba smrdí __ hlavy. 
21. Mráz kopřivu __. 
22. __ je nejlepší kuchař. 
23. Má z ostudy __. 
24. Stál jako solný __. 
25. Koho chleba jíš, toho píseň __.
26. __ košile než kabát. 
27. __ vrabec v hrsti, nežli holub 

 na střeše. 
28. Kde nic není, ani __ nebere. 
29. Jednooký __ slepými králem.
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Umíš? Pochlub se!

https://www.facebook.com/umimcestinu.cz/
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