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PRAVOPIS

PRAVOPIS

 1  Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?
A)  Nudí mě životní stereotip, chci změnu.
B)  Příští olympiáda se bude konat v Koreji.
C)  Bílá, červená a modrá tvoří českou trikoloru.
D)  V příbězích řecké mytologie se dočteme i o Herkulovi.

 2  Kterou z následujících vět lze doplnit na vynechaná místa (*) pouze písmeny -i-/-í- tak, aby 
byla pravopisně správně?
A)  Doraz*l* jsme až za tm*.
B)  Rozb*té v*robky reklamoval*.
C)  Po chv*l* autobus přijel a všichni nastoupil*.
D)  Kdyb*ch při dějep*su dával pozor, nedostal b*ch pětku z testu.
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Během varha*ho koncertu jsme jedli sla*é tyčinky, které jsme našli na oke*ím parapetu.

 3  Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit n/nn tak,  
aby věta byla pravopisně správně. Ve které z následujících možností  
jsou n/nn uvedena v odpovídajícím pořadí?
A)  n – n – n C)  nn – nn – n
B)  n – n – nn D)  nn – n – nn
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Mumie v katakombách v Klatovech
Krypty pod jezuitským kostelem byly budovány jako součást kostela i gymnázia v letech 1656–1676. 
Stali se pohřebištěm a do roku 1783 do nich bylo uloženo na 200 zemřelých. Nejznámějším s pohřbe-
ných je páter Vojtěch Chanovský z Dlouhé Vsi. Důmislný ventilační systém se podílel na procesu 
přirozené Mumifikace těl.
(www.klatovy.cz, upraveno a zkráceno)

 4  Napište pravopisně správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu napsána s pravopis-
nou chybou:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 5  Rozhodněte, zda je věta napsána pravopisně správně:
   A N
5.1 Dej na mě, já ti říkám vždy pravdu. ® ®
5.2 Prošel kolem mně, jako bych byl vzduch. ® ®
5.3 Mimo mně se přihlásila také Zuzka s Jiřkou. ® ®
5.4 Mě se neptej, já to nevím. ® ®

n Zopakuj si všechna pravopisná pravidla, která znáš, např. vyjmenovaná slova, 
psaní hláskových skupin, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých písmen, 
předložek a předpon s, z.
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Pojedeme ***** hromadnou dopravou až na místo setkání.

 6  Které z následujících slov patří na vynechané místo ve výchozím textu (*****)?
A)  měskou
B)  městkou
C)  měsckou
D)  městskou

 7  Přiřaďte do vět (7.1–7.4) slova (A–F) tak, aby věty byly napsány pravopisně správně: 
(Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou 
využity.)
7.1  Na zahradě roste divoké ______________.
7.2  Sousedé ______________ na zahradě.
7.3  Hradby tohoto hradu ______________ dobyty husitskými vojsky.
7.4  Nohama opatrně našlapoval na ______________ písek.

A)  byly
B)  bili
C)  byli
D)  bily
E)  bílý
F)  býlí

 8  Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?
A)  Stoupali jsme strmně do kopce.
B)  Dám si jednu jemně perlivou vodu.
C)  Samozřejmně tam všichni půjdeme.
D)  Potřebuji si s tebou pohovořit soukromně.

 9  Ve které z následujících možností nenajdete pouze slova příbuzná k vyjmenovanému slovu 
být?
A)  pobýt, nabýt, přebývat
B)  pobyt, bití, dobyvatel 
C)  bývalý, starobylý, živobytí
D)  bytost, zbytečný, blahobyt
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V tatínkově *bírce poštovních *námek ne*cházel ani slavný Růžový Merkur.

 10  Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit s/z tak, aby věta byla pravopisně 
správně. Ve které z následujících možností jsou s/z uvedena v odpovídajícím pořadí?
A)  s – z – s
B)  z – s – z
C)  s – s – s
D)  s – z – z
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 11  Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (A),  
či ne (N):
  A N
11.1  Vystoupení našeho souboru mělo vynikající odezvy. ® ®
11.2  Poklad ukryl pod třemi vysokými osykami. ® ®
11.3  Ráda nosila třpitivé a blýskavé náušnice. ® ®
11.4  Kdo by to byl řekl, že pihovatá Elza vyhraje soutěž krásy? ® ®

 12  Do které z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo slovo my tak, aby věta 
byla pravopisně správně?
A)  To se * snad jenom zdá!
B)  Ale * se ještě musíme rozhodnout.
C)  Mohl bys * koupit pomerančový džus?
D)  K narozeninám * přinesl pouze natrhané luční kvítí.
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Tvary zájmena já
Tvary osobního zájmena pro 1. os. j. č. já mají v češtině tyto náležité pravopisné podoby: 2. p. beze 
mě (mne), 3. p. ke mně (dej mi), 4. p. mě (mne), 6. p. o mně a 7. p. se mnou. I když příslušné tvary pro 
2., 3., 4. a 6. p. vyslovujeme stejně, jako [mňe], jejich správná pravopisná podoba se liší. Důvodem je 
historický vývoj češtiny.
(Internetová jazyková příručka)

 13  O každém z následujících tvrzení rozhodněte, zda je v souladu s výchozím textem (A),  
či ne (N):
  A N
13.1  Zájmeno já nemá tvar pro 5. pád. ® ®
13.2  V 7. pádě je možný jen jeden tvar zájmena já. ® ®
13.3  Ve 2. a 4. pádě používáme stejné tvary zájmena já. ® ®
13.4  Odlišná pravopisná podoba tvarů zájmena já v různých pádech vyplývá 
 z historického vývoje češtiny. ® ®

 14  Najděte větu, která je napsaná v souladu  
s pravidly ve výchozím textu:
A)  Potkala mně před školou.
B)  Knihu najdeš u mně v pokoji. 
C)  Ke mně do pokoje raději nechoď.
D)  Pro mně za mně si dělej, co chceš.

 15  Ve kterém z vyznačených slov je 
pravopisná chyba?
A)  Horská túra byla krásná.
B)  Lázeňská kúra babičce pomohla.
C)  Vrkú, vrkú dělá holub.
D)  Kúže na jeho ruce byla opálená.

 16  Označte větu, ve které jsou 3 pravopisné 
chyby:
A)  Nevjeřil jsem svím vlastním očím.
B)  Otepy slámi zůstali ležet na polých.
C)  Honzovy kamarádi přišly na návštěvu.
D)   Zapoměl přejít vysutý most a musel jít 

spět.

 17  Ve které z následujících možností není 
pravopisná chyba?
A)  Je si s sebou dost jistý.
B)  Překvapeně s sebou trhl.
C)  To se rozumí samo s sebou.
D)  Vezmeme si s sebou pití a malou svačinu.
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 18  Ve které z následujících možností jsou všechny názvy obcí napsané pravopisně správně?
A)  Býtov, Zvýkov C)  Písek, Svytavy
B)  Vimperk, Přibyslav D)  Vysoké Mýto, Litomišl

 19  Ve které z následujících možností je pravopisná chyba?
A)  s barvami C)  s drahokami
B)  se slepicemi D)  s ilustracemi

�������	
��
		������	�����

Velká písmena píšeme:
1.  u podstatných jmen vlastních (Karel, Micka),
2.  u názvů měst kromě předložek (Roudnice nad Labem),
3.  u názvů městských částí (Malá Strana),
4.   u zeměpisných názvů u prvního slova v názvu (Česká republika), pokud součástí názvu nejsou 

další vlastní jména (Bílé Karpaty),
5.   u názvů institucí u prvního slova (Národní divadlo), pokud součástí názvu nejsou vlastní jména 

(Univerzita Karlova).
(Králová, M.)

 20  O každé z následujících možností rozhodněte, zda je v souladu s výchozím textem (A), či ne (N):
  A N
20.1  Skladatel Antonín Dvořák se narodil v nelahozevsi. ® ®
20.2 Prázdniny trávíme v Novém městě na Moravě. ® ®
20.3 Nejvyšším bodem Krušných hor je Klínovec. ® ®
20.4 Chtěl bych jednou studovat na Západočeské univerzitě v Plzni. ® ®

 21  Podle kterého bodu ve výkladu ve výchozím textu se řídí správný pravopis přezdívky Filinka?
A)  podle prvního
B)  podle druhého
C)  podle čtvrtého
D)  podle pátého

 22 Přiřaďte k zeměpisným názvům (22.1–22.3) vysvětlení (A–C) tak, aby odpovídala pravidlům 
českého pravopisu. Při zpracování úkolu pracujte s výchozím textem.
(Každou možnost z nabídky A–C můžete přiřadit pouze jednou.)

22.1  Bílá hora 
22.2 Bílá Hora 
22.3  bílá hora 

A)  název hory
B)  pojmenování jakékoliv hory, která je např. zasněžená
C)  název části Prahy

 23  V kterém bodě je pravopisná chyba?
A) Děti rády běhaly.
B) Zábly ho často uši.
C) Boleli ho oči.
D) Koně rychle běželi. 


