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UMÍM ČEŠTINU? 

Romeo, Julie, Petře, Lucie, Hamlete, Ofélie,

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 9788072304103

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

http://www.umimcestinu.cz
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Test 10
 1 Ve které větě je pravopisná chyba?

a) Londýnské akvárium Sea Life London představilo drobné stvoření, 
které na první pohled vypadá jako vetřelec z vesmíru. 

b) Na pohled druhý si člověk živočicha splete s medúsou. 
c) Ve skutečnosti se ale jedná o kmen nazývaný žebernatky, který je 

žahavcům v lecčems podobný. 
d) Podle některých studií mohou být žebernatky nejstarší dosud žijící 

linií živočichů, ovšem tyto teorie byly zpochybněny a na biology 
čeká ještě řada bádání a výzkumů.

 2 Na kterém řádku je chyba v psaní i/y, í/ý?
a) Trápila ji úporná střevní kolika, bolest několik dní nepolevila.
b) Nemysli na nejhorší, lékaři jistě dokážou tvůj ramenní kloub vyléčit. 
c) Neléčená angýna je riziko, navštiv lékaře, předepíše ti antibiotika.
d) Jelita a jitrnice nesmějí na tradiční zabíjačce chybět.

 3 Kterou řadu interpunkčních znamének doplníš do následujícího 
textu, aby byl pravopisně správně?
Prodavačka odpověděla_ _Chleba máme jen včerejší_ Chcete ho_ _

a) : „ . ? “
b) „ : ? . “
c) : , . “ ?
d) „ : ? ? !

 4 Ve které větě jsou všechna slova s u/ů/ú napsána správně?
a) Turnaje jsem se nezůčastnil, bolest kloubů byla neúnosná.
b) Na řece Úslavě jsme ulovili na udici úhoře.
c) Narýsujte tupoůhlý trojůhelník a změřte jeho vnitřní úhly.
d) Sužovala ho úzkost, ale ani jedinkrát nezaůpěl.

 5 Ve které větě najdeš chybu v psaní s a z?
a) Před zalepením musíte povrch duše osušit a zdrsnit.
b) S novým členem posádky se brzo sblížil.
c) Po návratu z tábora se cpal jak sjednaný, až skoro praskl.
d) Jeho strhané rysy prozradily, že toho moc nenaspal.
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 6 Kterou řadou písmen doplníš souvětí, aby bylo pravopisně  
správně?
Podzim, to je přec pro básníka to nejlepší období, kdy kaln_ 
rána pravidelně proprší, fackují nás kv_lící studené vichry, mlhy 
hrozivě vylézají z nejza_ších koutů uli_, _krátka přichází ten čas 
pochmurné deprese, kterou básníci, ach, tak milují.

a) é – í – z – c – s
b) á – ý – s – c – z
c) é – í – z – cí – z
d) á – í – z – c – z

 7 Na kterém řádku je chyba v psaní mě/mně?
a) smělý rytíř, domnělá zrada, nasměrovat k jihu
b) směšná scénka, rozmělnit potravu, oměj zahradní
c) městské hradby, skromější večeře, rozměnit peníze
d) drobná pomněnka, posměch spolužáků, zaměstnaný směnárník

 8 Která skupina slov je bez chyby?
a) měkší látka, hebší kožich, kratší den
b) měkčí látka, hebší kožich, kratší den
c) měkčí látka, hebčí kožich, kratčí den
d) měkčí látka, hebčí kožich, kratší den

 9 Do které věty doplníš y – i – y v uvedeném pořadí?
a) Všichni ho příliš chvál_l_, a tak nakonec zp_chl.
b) M_luji tatarský b_ftek ze s_rového hovězího masa.
c) Přem_sl každodennímu cv_čení dávno odv_kl.
d) Střelec v_střelil a neom_lně tref_l cíl.

 10 Ve které řadě slov je pravopisná chyba?
a) Budapešť, budapešťský, budapešťští 
b) Olomouc, olomoucký, olomoučtí
c) Řecko, řecký, řečtí 
d) Krkonoše, krkonošský, krkonoští

 11 Ve kterém slově nelze předponu s- nahradit předponou z-?
a) sválet  c) svolat
b) spřátelit  d) svrhnout
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 12 Která řada písmen patří do následující věty?
_vinutý pergamen _hozený _ útesu se _nášel na mořskou hladinu. 

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

 13 Kolik chyb je v následujícím textu?
Nejstarším Chráněným přírodním útvarem v Praze je Divoká  
šárka, krajinný celek cenný z hlediska geologického, botanického, 
zoolo gického i archeologického. Nachází se mezi soutěskou džbán 
a used lostí čertův mlýn. 
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

 14 Ve které větě jsou všechna velká písmena správně?
a) Řidič vozu značky Škoda pan Pávek zabočil do Luční ulice. 
b) Nejvyšší horou Českého Středohoří je Milešovka, pod níž leží obec 

Milešov u Lovosic.
c) V olomouckých Smetanových sadech kvetl Zlatý déšť, přišlo jaro.
d) Podél baťova kanálu na řece Moravě vede moderní cyklostezka.

 15 Spočítej chyby ve větách a počty chyb označ odpovídajícími 
písmeny.
a) První dopravním značením byly snad otisky chodidel – lidé chodily 

podle stop a vytvářeli pěšiny a stesky.
b) Když se začalo cestovat rychleji díky vozům taženým koňmy, bylo 

třeba odělit stezky pro chodce.
c) Příklad pěší zóny můžeme najít už v pompejích před více než 

dvěma tisíci lety.
d) Tam patníky odělily náměstí od hlavní ulice a chodníky byli 

položeny výše neš vozovka, aby se zamezilo vězdu vozidel.
1 2 3 4

 16 Na kterém řádku je v názvu města chyba v i/y, í/ý?
a) Litvínov, Kolín, Liberec
b) Písek, Havířov, České Budějovice
c) Karviná, Mikulov, Špindlerův Mlýn
d) Karlovi Vary, Třebíč, Zlín
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 17 Která z následujících vět je bez pravopisné chyby?
a) Nejúrodnější oblastí Moravy je haná, v Čechách je za nejúrodnější 

považováno polabí.
b) Sídlo Českého prezidenta je v Hlavním městě na Pražském hradě.
c) Každoročně se v létě vydáváme přes Rakouzsko do Chorvatska 

k jaderskému moři.
d) Ústí nad Labem na severozápadě Čech je centrem Ústeckého 

kraje. 

 18 Která věta je bez chyby v psaní i/y, í/ý?
a) Výtržníci před policisty zalitovali, že ztropili takový povik.
b) Obyvatel sousedního bytu byl známý hrubyán, vyhýbali jsme se mu.
c) Víly obklopili myslivce, splývavé závoje se míhaly v třpytivé rose.
d) Situace, jak ji popisuješ, musela být vysilující, dosyta si tu odpočiň. 

 19 Které přejaté slovo z následující věty je napsáno chybně?
Sanitní vůz přijel během pěti minut a záchranáři okamžitě zahájili  
rezuzcitaci, později v nemocnici byl pacientovi voperován  
kardiostimulátor a byla mu doporučena rehabilitace.

a) Sanitní
b) rezuzcitaci
c) kardiostimulátor
d) rehabilitace 

 20 Na kterém řádku najdeš pravopisnou chybu?
a) Mozart složil svou Olomouckou symfonii při návštěvě Olomouce.
b) Skrs žaluzie pronikaly do zšeřelého pokoje sluneční paprsky.
c) Všichni odpovědní rodiče chtějí uchránit své děti před drogami. 
d) Dominik s bratrem vesele mávali odjíždějícímu vlaku.

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
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Křížovka

Vodorovně:
1. rozruch, rámus; 2. tráva (plevel) s dlouhými oddenky; 3. zařízení na rozemílání (např. obilí); 5. rohovitý útvar 
na konci končetin někt. savců; 7. vnímat sluchem; 9. drobný hlodavec s dlouhým ocáskem; 10. zářivě se lesk
nout, blyštět se; 12. nést trest za něco, trpět; 13. úplně najedený; 14. ret; 15. zavírat na zámek; 17. beznohý 
plaz podobný hadu; 20. létající savec; 22. rychle a dobře vnímající; 23. uvažovat, přemítat; 24. nedřevnatějící 
rostlina; 25. jmenovat se
Svisle:
1. vpravovat pohybem hltanu do jícnu; 2. jemný prášek v květu rostlin; 4. předměty pro zařízení bytu; 6. ustá
lený způsob, zvyk; 8. pečlivě zkoumat; 11. trhavě vléci, táhnout; 13. potomek mužského pohlaví; 14. pomalu 
téci, ubíhat; 16. vysoká teplota, žár; 18. podlouhlý obal na sypký nebo kusový materiál; 19. samec tura 
domácího; 21. marnotratně spotřebovávat, utrácet, mrhat; 24. zakrátko, zanedlouho; 26. potravina z upravené 
sraženiny mléka

1 2

5

3 4

7

8 9

10 11

6 12 13 14

15

16

17

18 19

20 21 22

23 24
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Doplň do křížovky 
vyjmenovaná slova. 
Pokud ke slovesu patří 
zvratné zájmeno, zapiš je 
dohromady.

Tajenku zjistíš, když po řádcích 
přečteš písmena v zeleně 
označených polích křížovky. 

Umíš? Pochlub se!

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