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1. Před 28 lety vznikla v roce ________ Česká republika. 

Ve které z následujících možností je správně zapsaná číslovka, jež patří na vynechané místo ve 

výchozím textu? 

a) tisíc devětset devadesáttři  

b) tisícdevět set devadesáttři 

c) tisícdevětset devadesát tři 

d) tisíc devět set devadesát tři  

2. Které z následujících slov nevzniklo skládáním? 

a) ropovod 

b) ponaučení 

c) zeměměřič  

d) tmavomodrý  

3. Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je dvojčlenná. (A) ano, nebo (N) ne. 

Odpověď zakroužkujte. 

a) Ani na chvilku nezaváhal.    A N 

b) Doma se o tom nemluvilo.   A N 

c) Bolí mě v krku.     A N 

d) Rychle utíkejte!    A N 

4. Ve které z následujících možností se vyskytují dvě zájmena? 

a) Moje oči už přivykly šeru. 

b) Půjčil jsem mu knihu. 

c) Nikdo ho už nespatřil. 

d) Brzy odpoledne nás navštívili.  

5. Výchozí text k úloze  

S Mirkem a Zbyňkem jsme si řekli, že v neděli vyrazíme na výlet. Jenže ouha, táta zahlásil, že se jede 

pomoct babičce s jarním úklidem. Zkusil jsem ho přemluvit, ale neůspěšně. Nezbývalo než jet a 

pořádně makat. Kmital jsem jak ďas. Táta zíral, jaká se s jeho lenivím synem udála zmněna. Strategie 

to však byla účiná – v sobotu večer jsem padal únavou na ústa, ale mohlo se jet domů. Tam se zjistilo, 

že mám píchlé kolo. Věřte, lepit duši o půlnoci je zážitek. Ráno jsem byl pěkně nevrlý. Nejradši bych 

zůstal v posteli. Nakonec jsem ale vstal a výpravu s přáteli si skvěle užil, i když šlapat s namoženými 

svaly hodně bolelo. Příští víkend rozhodně celý prospím! 

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište 

je pravopisně správně.  

 

 ..............................................................................................................................  

6. Seřaďte jednotlivé části textu (A-E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost. 

A) Bydlel tu už tři roky, od té doby, co se odstěhoval z Londýna, protože na Londýn prostě neměl 

nervy. I on byl asi třicetiletý, vysoký, tmavovlasý a vždycky trochu nesvůj. 

B) Dům stál na mírném svahu na samém konci vesnice. Stál o samotě, s vyhlídkou na širé lány 

jihozápadní Anglie. Rozhodně ničím nevynikal – byl to asi třicet let starý, podsaditý, přibližně čtvercový 
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cihlový dům, v průčelí se čtyřmi okny, jejichž velikost v poměru k celku více či méně přesně oku 

nelahodila.  

C) Taky že bylo – většina jeho kamarádů totiž pracovala v reklamě.  

D) Jediný člověk, kterého ten dům zajímal, byl Arthur Dent, a to jenom proto, že v něm náhodu zrovna 

bydlel. 

E) Nejvíc starostí mu působilo, že se ho všichni pořád ptali, proč vypadá tak ustaraně. Pracoval 

v místním rozhlase, o kterém vždycky říkával kamarádům, že je to tam mnohem, ale mnohem lepší, než 

si oni myslí. 

 

1.            2.            3.            4.            5. 

7. Rozhodněte o každé z následujících možností, zda obsahuje chybu v interpunkci (A) 

ano, nebo ne (N). Odpověď zakroužkujte. 

a) Dnes je ale pořádná zima.      A N 

b) I když mi to slíbil nakonec nepřišel.     A N 

c) Až půjdeš kolem, zaťukej na mě, a vyzvedni mě.   A N 

d) Napsal mi, že na podzim přijede, pokud mu to zdraví dovolí. A N 

8. Ve které z následujících možností se nevyskytují pouze slova příbuzná? 

a) průvan, vana, vanutí, zavátý 

b) včela, včelař, včelařství, včelstvo 

c) učitel, naučný, vyučený, poučení 

d) míra, měřidlo, souměrný, průměr 

9. Ve kterém z následujících souvětí se vyskytují antonyma?  

a) Včera celé odpoledne hustě pršelo, dnes pro změnu od rána prší. 

b) Včera mi tatínek koupil skvělé nové kolo, dnes si ho vzal ven bratr. 

c) Včera jsme s kamarády sestavili nové puzzle, dnes nám ho sestra rozházela.  

d) Včera jsme se v restauraci královsky navečeřeli, dnes mě z toho hrozně bolí břicho.  

10.  Které z následujících je nedokonavé? 

a) prohlásit 

b) dohlížet 

c) neudělat 

d) zazpívat 

11.  Které souvětí obsahuje vedlejší větu přívlastkovou? 

a) Zuzka měla dojem, že zahlédla svého spolužáka. 

b) Zdá se, že bude brzy pršet. 

c) Řekla, že se vrátí příští sobotu. 

d) Dort mu chutnal tak, že si chtěl ještě kousek přidat.  


