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UMÍM ČEŠTINU? 

Aleši, Blanko, Cyrile, Deniso, Edito, Filipe,

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

• psaní přejatých slov
• shodu přísudku s podmětem
• přímou řeč
• základy interpunkce

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 9788072304097

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

http://www.umimcestinu.cz
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Test 10
 1 Na kterém řádku nelze na všechna vynechaná místa  

doplnit si/sí?
a) Nemoc napadla hla__vky, pacient jen __pal, pomohl mu až __lný 

vývar.
b) Pro__m tě, vyměň to zarezlé __tko, ty jsi větší __lák než já.
c) Zahrada nutně potřebuje poko__t, záhony o__t a o__ky u plotu 

vysekat. 
d) __lnice u letního __dla se v zimě __pala solí. 

 2 Označ chybně napsané slovo.
a) skormoucený
b) spokojený
c) spláchnutý
d) strhaný

 3 Do které věty lze v uvedeném pořadí doplnit mě – mně – mě?
a) Slib ___, že na ___ počkáš na ná___stí.
b) Pozval ___, aby ___ připo___l mé povinnosti.
c) Ne___l jsi právo veřejně ___ zes___šnit.
d) Pronásledoval ___ zte___lou ulicí, brzy ___ dohnal.

 4 Který z názvů lázeňských měst je napsaný chybně?
a) Konstantinovy Lázně
b) Františkovy lázně
c) lázeňské město Luhačovice
d) obec Lázně Bělohrad

 5 Který zápis je správně?
a) Prostorové útvary jsou: kvádr, krychle, hranol, jehlan, válec, kužel 

nebo koule.
b) Prostorové útvary jsou, kvádr, krychle, hranol, jehlan, válec, kužel 

nebo koule.
c) Prostorové útvary jsou. kvádr, krychle, hranol, jehlan, válec, kužel 

nebo koule.
d) Prostorové útvary jsou: Kvádr, krychle, hranol, jehlan, válec, kužel 

nebo koule.
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 6 Vyber správný začátek neúplné věty.
…si slunné odpoledne užily.

a) Karlík a Pavlík…
b) Anička a její pejsek Fido…
c) Kuřata a kachňata…
d) Maminka a její dcery Ema a Ela…

 7 Na kterém řádku jsou všechny varianty oslovení správně?
a) drahý manžele, pane správce, kolego ministře
b) drahý manželi, pane správče, kolego ministre
c) drahý manželi, pane správce, kolego ministře
d) drahý manžele, pane správče, kolego ministre

 8 Kterou dvojicí písmen doplníš větu, aby byla pravopisně správně?
_právce budovy vypracoval podrobnou _právu o havárii potrubí.

a) S – s
b) S – z
c) Z – s
d) Z – z 

 9 Do které věty lze doplnit y – y – i v uvedeném pořadí?
a) Proč b_chom p_kali za om_ly jiných?
b) Jaro v_puklo nečekaně, na zahrádce vyrašil_ krokus_.
c) Tato kysel_na b_ dokázala rozleptat i kov_.
d) Javor bab_ka se hojně v_sazuje podél s_lnic.

 10 Které tvary zájmena já v daném pořadí doplníš do věty?
Jakmile ___ zahlédl, začal ___ mávat.

a) mně – mně
b) mně – mě
c) mě – mě
d) mě – mi

 11 Ve které z následujících vět není chyba v psaní velkých písmen?
a) Na úpatí Krušných hor, nedaleko Litvínova, leží rozlehlá zřícenina 

hradu Rýzmburk.
b) Na úpatí Krušných Hor, nedaleko Litvínova, leží rozlehlá zřícenina 

hradu Rýzmburk.
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c) Na úpatí Krušných Hor, nedaleko Litvínova, leží rozlehlá zřícenina 
Hradu Rýzmburk.

d) Na úpatí Krušných hor, nedaleko Litvínova, leží rozlehlá zřícenina 
hradu rýzmburk. 

 12 Kterou sadu písmen doplníš do věty, aby byla pravopisně správně?
Kv__tná ned__le je dnem, kdy se v řad__ zemí připomíná památka 
Kristova v__zdu do Jeruzaléma.

a) je – je – ě – ě
b) ě – ě – ě – ě 
c) ě – je – je – je
d) ě – ě – ě – je

 13 Do kterého slova lze doplnit písmeno d?
a) hra_ba
b) sva_ba
c) kle_ba
d) věš_ba

 14 Ve kterém slovním spojení je chybná předložka?
a) hrát s míčem
b) nejlepší s celé školy
c) Petr s kamarádem
d) s kým přijdeš

 15 Na kterém řádku je slovo, do jehož koncovky nelze doplnit jak  
měkké í, tak tvrdé ý?
a) dob_t, m_t
b) zb_t, drz_
c) v_r, neb_t
d) v_t, rozb_t

 16 Které slovo patří na vynechané místo?
Včera jsem viděla _____ přátele.

a) Karlovi
b) Karlovy
c) Karlovým
d) Karlových 
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17 Které slovo je chybně napsané?
a) čistší
b) dražší
c) chudčí
d) hladší

 18 Ve které trojici je neexistující slovo?
a) bít – zabít – přibít
b) být – dobýt – vybýt
c) mýt – umýt – vymýt
d) mít – smít – nemít 

 19 Do které věty lze doplnit ú – K – z – i v uvedeném pořadí?
a) P_jč mi prosím papír, _ájo, _tratil jsem svůj seš_t.
b) Na po_razovém oddělení nemocnice v _latovech _bývalo jed_né 

volné lůžko.
c) Při _stupu z kamenitého _opce voják _běhl a ukryl se za tis_.
d) Na _tesu malá _arolína _patřila dva obrovské krab_.

 20 Který verš básně Jiřího Žáčka o sněžném muži je bez  
pravopisné chyby?
a) Někdy mně v noci navštěvuje yetti,
b) ve dne se nikdy neodváží blíž,
c) tajemě voní dalekými světy,
d) ty o něm nevíš, ty už dávno spíž.  (J. Žáček: Můj přítel Yeti)(J. Žáček: Můj přítel Yeti)

Zopakuj si! Jde to lépe Skvěle!
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Křížovka
1

2 3

4

5

6 7

8

9 10

11 12 13

14

15

16

17 18

19 20

21

22

Vodorovně:
1. rychle a dobře vnímající, 4. kdo něco obývá, někde sídlí; 5. zadní svalnatá část bérce; 6. vydávat pronikavý, 
táhlý hlas; 7. vodní šelma s hnědou srstí; 8. největší sova s výraznými chvostky na hlavě; 11. pletivo pod kůrou 
stromů; 12. menší polní hlodavec; 14. pěkně zbarvený zpěvný pták; 15. sportovní náčiní k jízdě na sněhu; 
17. šnek; 18. vydávat zvuk ss; 21. rozmělňovat pohyby čelistí a zuby; 22. navykat, přivykat
Svisle:
1. místo k bydlení; 2. uvažovat, přemítat; 3. utrácet, mrhat; 6. mající rozměr na výšku; 7. velmi hubené dítě; 
8. vysokým hlasem radostně vykřikovat; 9. čistit vodou n. jinou tekutinou; 10. vnímat sluchem; 13. mít 
příbytek, přebývat; 14. malá sova; 16. plevel s dlouhými podzemními oddenky; 17. drobní členovci s třemi 
páry končetin; 18. proudem pouštět dolů; 19. samec tura domácího; 20. existovat

Doplň do křížovky 
vyjmenovaná 
slova.

ZA TOHLE SI  ZASLOUŽíŠ  _______________ !
(Tajenku zjistíš, když po řádcích přečteš písmena v zeleně označených polích křížovky.)

Umíš? Pochlub se!

http://facebook.com/umimcestinu.cz
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