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UMÍM ČEŠTINU? 

Emile, Amálko, Lojzíku, Májo, Radku, Terezko,

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 tvarosloví:

• skloňování a časování ohebných 
slovních druhů

• mluvnické kategorie podstatných 
jmen, sloves i dalších slovních druhů

• pravidelné odvozování slov pomocí 
předpon a přípon

• třídění slovních druhů podle  
mluv nického významu

• stupňování přídavných jmen 
a příslovcí

a další jevy z oblasti tvarosloví

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 9788072304141

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

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

TEST 10
1 Kolik číslovek je v následujících větách?

Za devatero horami a devatero řekami žil drak a ten měl sedm 
hlav. Žil sám a moc toužil získat nejlépe hned několik manželek.

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

2 Ve kterém slovním spojení je chyba v koncovce podstatného 
jména?

a) slavné vítězství
b) pod stébly trávi
c) veslovat vesly
d) chlubit se kouzly

3 Označ větu, ve které není přídavné jméno přivlastňovací.

a) Ladovy obrázky zná u nás každý.
b) Pan Novák obdivoval dědečkovu sbírku.
c) Plzeňští fotbalisté opět zvítězili.
d) Navštívili nás Matějovi rodiče.

4 Přiřaď slovesné způsoby k uvedeným větám. Řešení označ 
odpovídajícími písmeny.

a) Dobrý den, pane, vítáme vás.  podmiňovací
b) Přál byste si jídelní lístek?  rozkazovací
c) Kolego, obslužte pána!   oznamovací

5 Do které z následujících vět doplníš zájmeno my?

a) __ jsme to neudělali.
b) Kup __ dva rohlíky a jogurt.
c) Nic __ o tom nevyprávěl.
d) Oznámil __, že se soutěže nezúčastní. 

6 Ve které větě je nesprávná koncovka slovesa?

a) Kamna vychladly.
b) Skauti se vydali do tmy.
c) Stěhovaví ptáci odletěli.
d) Rozkvetly lískové keře.
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7 Kterou řadu písmen doplníš do následující věty, aby byla 
správně?
Na břez_ch řeky Bečv_ osaměle posedávají rybáři a trpělivě 
čekají na své ryb_. 

a) ý – i – i
b) í – i – y
c) ý – y – i
d) í – y – y

8 Ve kterém slovním spojení je chyba v koncovce podstatného 
jména?

a) poděkovat řediteli
b) být první v cíli
c) tma jako v pytly
d) v pekelných kotlích

9 Které slovo z následující věty nepatří mezi zájmena?
Ví někdo z vás, kdo složil operu Rusalka?

a) Ví
b) někdo
c) vás
d) kdo

10 Který slovesný tvar nelze doplnit do následující věty?
Matěj doposud __________ šachový turnaj každý rok.

a) vyhrál
b) vyhrává
c) bude vyhrávat
d) vyhrával

11 Kolik chyb v koncovkách podstatných jmen je v následujících 
větách?
Upoutané loďky s pádly a pramičky s vesly na sebe v prudkém 
proudu vody narážely. Dlouhé deštivé počasí přerušilo práce 
v zemědělstvý, lesnictvý i zahradnictvý. 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
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12 Přiřaď k přídavným jménům nejvhodnější podstatná jména 
pomocí odpovídajících písmen.

a) bez starých  kluky
b) hodnému  varanů
c) s malými  sportovce
d) statného  příteli

13 Na kterém řádku najdeš chybu v tvaru 6. pádu vlastních jmen?

a) v Karlových Varech
b) v Hradci Králové
c) v Českých Budějovicích
d) v Kralupách nad Vltavou

14 Na kterém řádku není chyba v koncovce přídavného jména?

a) smrkový les, rychlý chrt, husý peří 
b) žabí kvákání, šakalí vytí, oslí hýkání
c) bolavý zub, kozlý kopýtka, jedlý kaštan
d) sokolí let, boroví les, psí život

15 Kterou řadou písmen doplníš následující větu, aby byla správně?
Film_ o dobrodruz_ch a dobyvatel_ch patří k nejoblíbenějším.

a) y – í – í
b) y – í – ý
c) i – í – í
d) y – ý – ý

16 Ve které větě je nesprávná koncovka slovesa?

a) Maminku trápí bolesti hlavy.
b) Svrbí ho ruka.
c) Koupí ti rodiče psa?
d) Jarmila si uklízý knihy.

17 Na kterém řádku najdeš chybu v koncovce podstatného jména?

a) do voňavé trávy
b) elektrické lokomotivy
c) přesné mapy
d) příští neděly
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18 Kterou řadou písmen doplníš následující větu, aby byla správně?
Ministerstvo doprav_ zvažuje, že zapojí do výstavb_ odpočívadel 
u dálnic i soukromé firm_. 

a) i – y – i
b) y – i – y
c) i – i – y
d) y – y – y

19 Ve které větě je sloveso ve 3. osobě čísla množného a v čase 
přítomném?

a) Oni to určitě neudělali!
b) Stavbaři se snaží dokončit práci do prvních mrazů.
c) Budou se účastnit jen děvčata, nebo i chlapci?
d) Nepředbíhejte, byli jsme tu první!

20 Urči pád a vzor podtržených podstatných jmen. Řešení označ 
odpovídajícími písmeny.

a) Běžela liška k Táboru, 3. pád, vzor hrad
b) podlezla cestou závoru. 2. pád, vzor žena
c) Jel kolem rychlík z Opavy 1. pád, vzor hrad
d) a liška už je bez hlavy. 4. pád, vzor žena 
 (J. Suchý: Říkadla pro Madlu a pro Kadla) (J. Suchý: Říkadla pro Madlu a pro Kadla)

Zopakuj si! Jde to lépe Skvěle!
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Doplňovačka
Před písemkou: „Před písemkou: „_____________
____________________________
__________________________.“ .“ 
Z prostřední řady se ozve: „To my Z prostřední řady se ozve: „To my 
taky doufáme.“ taky doufáme.“ 

Odvozuj z podstatných jmen Odvozuj z podstatných jmen 
slovesa v infinitivu a zapisuj je. slovesa v infinitivu a zapisuj je. 
Z tajenky vyčteš výrok učitelky.Z tajenky vyčteš výrok učitelky.

1. oddělení
2. koupel
3. dupot
4. faul 
5. rám
6. zmatek
7. žebrák
8. večeře
9. značka

10. let
11. zuřivec 
12. svědek
13. čich
14. odpočinek
15. pískot
16. umění
17. informace
18. pilník
19. uklizečka
20. dopis
21. shrnutí
22. podání 
23. bodnutí
24. upomínka
25. lis
26. psaní
27. volba 
28. svačina 
29. lak
30. stavitel
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Umíš? Pochlub se!

http://facebook.com/umimcestinu.cz
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