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UMÍM ČEŠTINU? 

Barunko, Adélko, Viktorko, Kašpare, Melichare, Baltazare,

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 slovotvorbu a slovní zásobu:

• stavbu slova a způsoby tvoření slov
• předložky a předpony
• rozlišování slovních druhů
• synonyma, homonyma, antonyma
• slova spisovná a nespisovná

• souřadnost, nadřazenost, 
podřazenost a příbuznost slov

• slova citově zabarvená

 a další jevy z oblasti slovotvorby

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 9788072304110

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

http://www.umimcestinu.cz
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SLOVOTVORBA A SLOVNÍ ZÁSOBA pro 5. ročník

Test 10
1 Na kterém řádku jsou vypsány všechny číslovky z následujícího 

textu?
Knížky popisující patálie malého Mikuláše a jeho čtyř kamarádů 
zná téměř každý. Za padesát let od vydání první knihy o Mikulá-
šovi a jeho zběsilých spolužácích si je oblíbily generace dětí po 
celém světě. Každá kniha o Mikulášovi je souborem příběhů, 
kaž dý zhruba na pěti stránkách, které úsměvně vykreslují roš-
ťáctví ústředních hrdinů. 

a) čtyř, padesát, první, pěti
b) čtyř, téměř, padesát, první, pěti
c) čtyř, padesát, první, generace, pěti
d) čtyř, padesát, pěti

2 Která věta obsahuje tři předložky?

a) V neděli přijede naše teta z Prahy.
b) Půjdou s maminkou do muzea na výstavu loutek.
c) Nabídli mi, abych šel s nimi.
d) Já ale půjdu raději s Michalem do kina. 

3 Ve které větě jsou pouze spisovná slova?

a) Máme nového tříďase.
b) Je docela mladej. 
c) Bude nás učit anglinu a tělák.
d) Spolužačky jsou z něho na větvi.

4 Kolik slov narušuje řadu slov se shodnými kořeny?
výhled, pohled, náhled, pohlednice, polednice, ledajaký, hledět, 
hlediště

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

5 Co k sobě patří? Označ řešení odpovídajícími písmeny.

a) Je líný jako páv.
b) Je moudrý jako veš.
c) Je čilý jako  sova.
d) Je pyšný jako rybka.
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6 Která část slova je podtržena v následujících slovech?
talíře, lyžemi, sochách

a) předpona 
b) kořen 
c) přípona
d) koncovka

7 Kterým neutrálním slovem nahradíš slovo hanlivé? Označ řešení 
odpovídajícími písmeny.

a) žvanil narkoman
b) dědek policista
c) smažka mluvka
d) fízl stařec

8 Do které věty patří slovo ztěžovat?

a) Neměli si na co ________.
b) Budu si na vás ________.
c) Musíš mi to neustále ________?
d) Proč si musíš pořád ________?

9 Na kterém řádku je chybně utvořené přídavné jméno?

a) nejznámnější
b) nejtemnější
c) nejjemnější
d) nejvýznamnější

10 Které z následujících slov je homonymum?

a) bavlna
b) hedvábí
c) vlna
d) len

11 Ve které větě je pravopisná chyba v předponě?

a) Moje nejlepší kamarádka mě zradila.
b) Včera jsem stratila rukavici.
c) Junáci vztyčili svou vlajku.
d) Hodně zboží po Vánocích zlevnilo.
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12 Která věta nejlépe vystihuje následující rčení? 
Zahrává si s ohněm.

a) Riskuje.
b) Má popáleniny.
c) Zapomíná přiložit do kamen.
d) Často chybuje.

13 Ve které větě je chyba?

a) Komická záměna vedla k nedorozumění.
b) Zřejmě na mě zapomněl.
c) Měkoučká peřina příjemně hřála.
d) Poměnky proměnily záhon v modrý koberec.

14 Které slovo má opačný význam než slovo později?

a) nikdy
b) dříve
c) brzy
d) ráno

15 Z kterého slova při připojení předpon s-, u- a vy- nevzniknou tři 
smysluplná slova?

a) bít
b) hodit
c) ničit
d) padnout

16 Ve kterém z následujících přísloví je sloveso?

a) Mezi slepými jednooký králem.
b) Jaká matka, taká Katka.
c) Malé ryby taky ryby.
d) Nechval dne před večerem.

17 Které z následujících slov není příbuzné se slovem cesta?

a) proces
b) cestopis
c) cestovatel
d) rozcestí
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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

18 Kolik je v následující větě chyb?
Kdyš přišel Tomáš, vylezli jsme na strom přet domem, jelikoš je 
z něj bezvadný výhled.

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

19 Do kterého slova nepatří předpona s- nebo se-?

a) spojit
b) stuhnout
c) sestavit
d) stlačit

20 Označ verš, ve kterém je citoslovce.

a) Když jde malý bobr spát,
b) tak si uši myje rád,
c) vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy dup,
d) a už spinká jako dub.  (J. Vodňanský: Když jde malý bobr spát)(J. Vodňanský: Když jde malý bobr spát)
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Doplňovačka
Ptá se malá myš maminky: „Co je to vlastně ten jed na myši?“
„Víš, miláčku, __________________________________!“

Zapisuj antonyma daných slov (slova s opačným významem). Tajenka ti Zapisuj antonyma daných slov (slova s opačným významem). Tajenka ti 
prozradí, co maminka myš odpověděla.prozradí, co maminka myš odpověděla.

1. tupě
2. krátce
3. složitě
4. hrubě
5. málo
6. hluboce
7. sladce
8. chytře
9. temně

10. levně
11. nízko
12. rychle
13. daleko
14. špatně
15. tiše
16. rovně
17. vlevo
18. draze
19. chybně
20. zdola
21. ošklivě
22. pokorně
23. blízko
24. vesele

DOPLŇOVAČKA
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Umíš? Pochlub se!

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