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UMÍM ČEŠTINU? 

Marku, Matouši, Lukáši, Jane, Marie, Magdaleno,

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 9788072304165

vyzkoušej www.umimcestinu.cz

http://www.umimcestinu.cz
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Test 10
1 Na kterém řádku je podstatné jméno jiného než ženského rodu?

a) trubice, hadice, samice, lasice
b) bázeň, chýše, odvaha, zlost
c) žákyně, soudkyně, věštkyně, mistryně
d) charita, rarita, Edita, bandita 

2 Do které z následujících vět doplníš i – i – y v tomto pořadí?

a) Číšníc_ uklízeli ze stolů tác_ s nádobím a příbor_.
b) Nakupuji v řeznictv_ a v pekařstv_, obchodní dom_ mě nelákají.
c) V muzeu v Chrudim_ vystavují vzácný náhrdelník s perlam_ 

a drahokam_.
d) Na tabul_ jsou zapsány zlomky s mnohacifernými čitatel_ 

a jmenovatel_.

3 Kolik chyb je v následujícím cvičení?
v hlubokých lesích, tma jako v pytly, kapky proti kašli, hluboké 
úvozy, pod lampamy, pozdravy z dovolené, štíhlé topoli, vojenské 
povely, staré kostely, v nerezových kotlích

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

4 Které z následujících sloves není dokonavé?

a) promítnout
b) prodělat
c) protahovat
d) propůjčit se

5 Ve které větě není chyba v psaní podstatných jmen po číslovkách?

a) Podle všech dosavadních zkoumání vesmír vznikl před přibližně 
13,7 miliardy let.

b) Po 370 milionů let od velkého třesku začaly z mlhovin vznikat  
první hvězdy.

c) Poté se začaly vytvářet galaxie, mezi nimi před 4,55 miliard let 
i naše sluneční soustava.

d) Před 3,7 miliardami let se na Zemi objevil život a před 1,8–1,3 
miliardami let se vyvinuly první mnohobuněčné organismy.
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6 Urči druhy následujících zájmen a označ je odpovídajícími 
písmeny.

a) můj osobní 
b) já ukazovací
c) kdo přivlastňovací
d) ten tázací a vztažné

7 Kolik číslovek v následujících větách je zapsáno chybně?
Pepíček zatleskal oběmi ručičkami. S dvěma kluky z naší třídy 
si vůbec nerozumím. Mezi třema sousedkami se strhla zuřivá 
hádka. Seřadili jsme se po čtyřech.

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

8 Urči pád podtržených podstatných jmen a označ řešení 
odpovídajícími písmeny.

a) Nikdy neplýtvej obilím! 4. pád
b) Půjč mi nějaké obilí. 7. pád
c) Vždycky mluvíš jen o obilí. 3. pád
d) Jak jsi přišel k tomu obilí? 6. pád

9 Na kterém řádku není žádná chybná koncovka?

a) v lipovích květech, z husího sádla, spisovatelovy poznámky
b) nový nábytek, obětavý zaměstnanci, zpráchnivělý pařez
c) krokodýlí kůže, za rychlými lvy, lékařovi rady
d) na nových židlích, pestrost motýlích křídel, neznámí cizinci

10 Ve které větě je sloveso v rodě činném?

a) Kruhový objezd se už potřetí přestavuje.
b) Ryby se nejčastěji smaží na másle.
c) V kolik hodin se bude vysílat ten seriál?
d) Petr se vždycky směje naposled.

11 Ve které větě je zájmeno ve správném tvaru?

a) Večer ji zatelefonuj.
b) Viděl jsem ji v zoo.
c) Nevšímej si ji.
d) Proč jsi ji neposlal email?
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12 Na který řádek doplníš v daném pořadí í – ý – í tak, aby vznikla 
věta bez chyb?

a) Ciz_ho chodce provázel celou vsí vesel_ ps_ štěkot.
b) Rád se procházím v smrkov_ch, borov_ch i jedlov_ch lesích.
c) S chutí jsme snědli čerstv_ koláč s hruškov_mi povidl_.
d) Domýšliv_ a hloup_ podnikatelé dokáží vytvořit i milionov_ dluh.

13 Vyber správný tvar pro 2. stupeň přídavného jména hladký.

a) hladčí
b) hladšší
c) hladší
d) hladčejší

14 Které druhy číslovek jsou v následující větě (v daném pořadí)?
Dvakrát měř a jednou řež.

a) základní – řadová
b) druhová – druhová
c) násobná – násobná
d) násobná – řadová

15 Ve které větě je chybný tvar slovesa?

a) Zloděj byl krátce po činu dopaden.
b) Po druhém odvolání jsem byl přijmut na DAMU.
c) Diváci byli napjati, jak zápas dopadne.
d) Stránka číslo 79 byla vytržena.

16 Ve které větě je slovo s chybnou koncovkou?

a) Domluvím se s Araby, se Španěli i s Italy.
b) Pomoc sousedovi nikdy neodmítnu.
c) Krokodýly jsme pozorovali z uctivé vzdálenosti.
d) Švábi patří k nejstarším druhům létajícího hmyzu.

17 Ve které větě není chyba ve stupňování příslovcí?

a) Dneska se cítím o dost hůře.
b) Sázej ty stromky trochu hloubš.
c) Namaž mi ten chleba tlustějc.
d) Do kopce se šlape těžčeji.
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18 Ve které větě je chybný tvar přídavného jména?

a) Honicí psi jsou vyšlechtěni pro stopování a pronásledování zvěře.
b) Souhvězdí Honicí psi bývá znázorňováno jako dva psi honící dva 

medvědy.
c) Prodáme čisticí a kropicí vůz značky MercedesBenz.
d) Vůz kropicí naši ulici mě celou zmáčel.

19 Na kterém řádku jsou pouze tvary 2. pádu jednotného čísla 
zájmena on?

a) jeho, něho, jej, něj
b) jeho, ho, jej, ji
c) jeho, něho, jej, něm
d) jemu, němu, mu, něj

20 Kolik je v ukázce sloves v neurčitém tvaru?
Vždycky, když se blíží můj odjezd na tábor, musím bojovat s ma-
minkou. Ona se totiž chystá, že mi sbalí batoh, kabelu nebo kufr, 
protože tvrdí, že si nic neumím sbalit sám. To ale není pravda. 
Já vím úplně přesně, co budu potřebovat, ale asi jí to nedokážu 
dost dobře vysvětlit, i když se o to vždycky několikrát pokouším.

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

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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Doplňovačka
Utvoř ke každému přídavnému jménu synonymum. Ale pozor! Do řádků Utvoř ke každému přídavnému jménu synonymum. Ale pozor! Do řádků 
zapisuj druhé stupně utvořených synonym.zapisuj druhé stupně utvořených synonym.
Tajenku odhalíš, když si postupně (shora dolů) vypíšeš do řádku všechna Tajenku odhalíš, když si postupně (shora dolů) vypíšeš do řádku všechna 
písmena v modrých políčkách a rozdělíš je na slova.písmena v modrých políčkách a rozdělíš je na slova.

1. důležitý (člověk)
2. tajemný (případ)
3. proslulá (herečka) 
4. příkrý (svah) 
5. racionální (řešení) 
6. tmavá (noc)
7. horký (den)
8. ctěný (umělec) 
9. vzácný (obraz)

10. ohnivý (projev)
11. rozbitný (porcelán)
12. magický (příběh)
13. bezelstné (doznání)
14. milé (chování) 
15. hebká (látka)
16. nákladný (zájezd)
17. jednoduchý (úkol)
18. nedaleký (cíl)
19. efektivní (lék)
20. chamtivá (Barka)
21. jasný (den)

DOPLŇOVAČKA

1 V
2 Z

3 Z
4 S

5 R
6 T
7 P

8 Á
9 C

10 P
11 Ř

12 K
13 P

14 P
15 J

16 R
17 S
18 B
19 Ú
20 L
21 S

TAJENKA: TAJENKA: ______________________________________________________

Umíš? Pochlub se!

http://facebook.com/umimcestinu.cz
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