
1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?    2 body 
A) Před několika hodinami se vyjednavači vrátili s nepořízenou. 
B) Proti zvyšování cen pohonných hmot příliš dělat nelze. 
C) Když rodiče přišli do školy, na lavicích ještě ležely sešity. 
D) Zeptej se Míšy, zda přijde také. 

2. Kterou báseň bychom nenašli v Erbenově Kytici?     2 body 
A) Vodník 
B) Máj 
C) Svatební košile 
D) Zlatý kolovrat 

3. Ze které oblasti se ve výchozí větě vyskytuje chyba?     2 body 
Výchozí věta: Rodiče, kteří přišly na třídní schůzky, si se zájmem vyslechli vše, co jim učitel řekl. 
A) shoda podmětu s přísudkem 
B) interpunkce  
C) psaní i/y ve vyjmenovaných slovech 
D) psaní s/z 

4. Která z variant nejlépe odpovídá následujícímu schématu?    2 body 

něco se dělo → a proto → a proto  

A) Válka se protahovala, země trpěla, otec chudl.  
B) Schwarzenbergovi jsou rodina velmi starobylá, avšak války nás citelně zasáhly.  
C) Jenomže otec, jakož i mnozí jiní, nepočítal s královou neústupností a s rostoucím vlivem fanatiků v 
parlamentu.  
D) Měl s tím nesmírné výdaje, jelikož si vydržoval celou jezdeckou švadronu, a zakrátko musel kvůli 
penězům zastavit svou půdu. 

5. Ve které větě je chyba v psaní velkých písmen?     2 body 
A) Od Prašné brány se ulicí Celetnou dostaneme na Staroměstské náměstí. 
B) Nyní projdeme ulicí U Tří lvů. 
C) Ve Spojených Státech Amerických žije mnoho národů a ras. 
D) Slavia Praha se utkala s pražskou Spartou. 

6. Který autor napsal dílo „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“? 2 body 
A) Karel Čapek 
B) Jaroslav Hašek 
C) Dominik Hašek 
D) Bohumil Hrabal 

7. Určete (ANO x NE), zda jsou následující věty napsány správně:     0 – 4 body 
A) Tisíce lidí navštívili jeho výstavu.                                 
B) Stěhovavý ptáci odlétají na jih.                                    
C) Tohle se vymyká mým představám.                            
D) Můj kamarád Pepa žije v jižních Čechách.                 

8. Která z vět je věta jednočlenná?       2 body 
A) Před nádražím zastavily tři autobusy 
B) Zastav se a rozhlédni se kolem sebe. 
C) Dávno nenapadlo tolik sněhu. 
D) Dnes jsem v obzvláště dobré formě. 



9. Určete větu s vedlejší větou přívlastkovou:     2 body 
A) Babička pochopila nutnost, aby se zdokonalila v ovládání počítače. 
B) Babička si přála, aby si brzy vrátil. 
C) Pravděpodobně se vrátil, aby babičku okradl. 
D) Proč se ale opravdu vrátil, nám dodnes není jasné. 

10. Ve větě: „Veletrhy se otevírají v osm hodin.“ je sloveso ve tvaru:  2 body 
A) 3. os. čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu činného 
B) 3. os. čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu trpného 
C) 3. os. čísla množného, způsobu oznamovacího, času minulého, rodu činného 
D) 3. os. čísla množného, způsobu podmiňovacího, času přítomného, rodu trpného 

11. Určete předponu (nebo předpony) ve slově „nevyhazovat“:  2 body 
A) házet- 
B) nevy- 
C) ova- 
D) ne-, vy- 

12. Seřaďte následující části tak, aby na sebe logicky navazovaly:  2 body 
 
A) „Ale milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho“.  
„Ježíšmarjá,“ vykřikl Švejk, „to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo? 
 
B) „Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou 
službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, 
ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. 
 
C) „Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.“ 
„Tak to se podívejme, paní Müllerová, v automobilu. Jó, takovej pán si to může dovolit a ani si 
nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. 
 
D) „Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?“ otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, „já znám dva 
Ferdinandy. Jednoho, ten je slouhou u drogisty Průši a vypil mu tam omylem láhev nějakého mazání na 
vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda kokošku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není žádná škoda. 
 
E) Kromě toho zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem.  
 

13. Která z variant odstraňuje chybu ve výchozí větě?    2 body 
Výchozí věta: „Víly u vily věnce vili a psy na ně z vily vyli.“ 
A) Víly u vily věnce vily a psi na ně z vily vyli. 
B) Víly u vily věnce vili a psi na ně z vyly vyli. 
C) Výly u vily věnce vili a psi na ně z vily vyli. 
D) Víly u vili věnce vili psi na ně z vily vyli.  

14. Mezi které jazyky patří čeština?      2 body 
A) kavkazské 
B) románské 
C) slovanské 
D) germánské 



15. Přiřaďte k uvedeným větám (A – E) knihu (I – V), která danou větu obsahuje:  
              0 – 5 bodů 
A) Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých 
ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko. 
B) Šťastná to žena. 
C) My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. 
D) „Namaluj mi beránka!“ 
E) Zemřela matka, do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. 
 
I. Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) 
II. Kytice (Karel Jaromír Erben) 
III. Dášeňka (Karel Čapek) 
IV. Bylo nás pět (Karel Poláček) 
V. Babička (Božena Němcová) 

16. Které slovo bylo utvořeno stejným způsobem jako slovo „domeček“? 2 body 
A) koberec 
B) dům 
C) kytice 
D) stromeček 

17. Z následujících slov vyberte spisovný výraz:     2 body 
A) bourák  
B) kuřák 
C) feťák 
D) courák 

18. Ve které z následujících variant nejde o antonyma?    2 body 
A) libý – nelibý 
B) široký – úzký 
C) stvůra – nestvůra 
D) běhat – neběhat 

19. Ve které z následujících variant se vyskytuje řečnická otázka?  2 body 
A) Kéž bych tu nebyl! 
B) Kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít? 
C) Jak ses dnes měl? 
D) Proč jsi přestal hrát fotbal? 
 

20. Který z následujících spisovatelů získal Nobelovu cenu za literaturu? 2 body 
A) Karel Čapek  
B) Jan Neruda 
C) Jaroslav Hašek 
D) Jaroslav Seifert 
  



21. Do tabulky přiřaďte k uvedeným slovním druhům (A – E) příslušný příklad (I – V):  
                          0-5 bodů 
 
A) přídavné jméno 
B) zájmeno 
C) příslovce 
D) částice 
E) citoslovce 
 
I. žbluňk 
II. sláb 
III. který 
IV. nechť 
V. nahoru 
  



Klíč 
 

1. D 
2. B 
3. A 
4. A 
5. C 
6. B 
7. NE, NE, ANO, ANO 
8. C 
9. A 
10. B 
11. D 
12. B E D A C 
13. A 
14. C 
15. A + III, B + V, C + IV, D + I, E + II 
16. D 
17. B 
18. C 
19. B 
20. D 
21. A + II, B + III, C + V, D + IV, E + I 
 


