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Kontrolní test- SOU- M1-11 
 
1. Která slova jsou pravopisně správně: 

a) vyklat 
b) smyk 
c) umyvadlo  
d) mlýt 
e) zívat 

 
2. Které slovo ve větě - Bez omýtky vypadal dům neobvykle osiřele. -  je z hlediska 

pravopisu chybné:  ………………………………………………………… 
 
3. Ve které z následujících vět je pravopisný nedostatek: 

a) Z larvy se nakonec vyvinul motýl. 
b) Tvářila se vyzívavě a zároveň neústupně. 
c) Výborně si vedli všichni reprezentanti.  
d) Syrové maso může způsobit zdravotní potíže. 

  
4. Ve které větě je použito přejaté slovo pravopisně špatně: 

a) Z hlediska historického nelze tyto námitky opomíjet. 
b) Gramaticky je vše v pořádku. 
c) Rezignace byla přijata bez námitek. 
d) Na barykádách bojovali všichni vlastenci. 
 

5. Označte větu s pravopisnou chybou: 
a) Vysoko nad skalisky se vznášel orel. 
b) Babiččiny buchty nám chutnají nejvíce. 
c) Brzyčko jsme zpět. 
d) Z vížky se vlivem silného větru uvolnila střecha. 
  

6. Které výrazy jsou pravopisně správně: 
a) mechanika 
b) politika 
c) minymálni 
d) specifický 
e) pižamo 
 

7. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 
a) Svěřila bance všechny své ůspory. 
b) Neúspěch mě neodradí. 
c) Tento úmysl je vskutku šlechetný. 
d) Vyústěním všech starostí pak byla migréna. 
 

8. Ve které skupině slov nejsou zařazena slova se správným ú/ů: 
a) úderný, mnohoúhelník 
b) vyústit nedúvěra 
c) útvar, samoúčelný 



d) vůkol, neústupnost 
 

9. Které možnosti jsou správně: 
a) Mám domácí úkol z literatury. 
b) Mám domácí úkol z literatúry. 
c) Maminka chodí pravidelně na pedikůru. 
d) Maminka chodí pravidelně na pedikúru. 
 

10. Kde jsou správně napsány zdvojené souhlásky: 
a) nejtěšší úlohy 
b) bližší setkání 
c) ušší výběr 
d) měkký tvaroh 
e) kamená podezdívka 
 

11. Předpona s je správně užita ve větách: 
a) Podstatná jména můžeme skloňovat.  
b) Televizní spravodajství má být vždy nestranné. 
c) Nastal bláznivý shon. 
d) Prohlíželi jsme si skameněliny. 

 
12. Ve které z následujících skupin slov jsou zahrnuta slova se správnou předponou z: 

a) zboží, zmateně 
b) zcelit, zbavit se 
c) zloba, zhromáždit 
d) zcizit, změknout 
 

13. Vyberte věty, ve kterých jsou správně užity předložky s/z: 

a) S radostí Vám pomohu vstát z křesla. 
b) Bral s úsměvem i to, že se z tréninku vrátil z bolavým kotníkem. 
c) S námi zdoláte všechny překážky. 
d) Z náměstí vybíhají čtyři ulice. 
 

14. Která příslovce nejsou pravopisně správně: 

a) náramně 
b) skromě 
c) záměrně 
d) rozumně 
e) tajemě 
 

15. Označte, ve které z následujících skupin slov je pravopisná chyba: 

a) oběvitel, vědomě 
b) měšec, změněný 
c) obětovat, vypětí 
d) běžec, pěchota 

 
16. Rozhodněte, která z vět není pravopisně správně: 

a) Ani dokonalé zatemnění nezlepšilo situaci. 



b) Uvědomnění si sebe sama je součástí duševního zrání. 
c) Vzpomněla si na své mládí. 
d) Poměrně dobře jste to zvládli. 
 

17. Ve kterých větách jsou užity tvary zájmena já správně: 
a) To by do mě nikdo neřekl. 
b) O mně se vyprávějí celé legendy. 
c) Pro mě za mě si to udělej podle svého. 
d)  Prosím, vyprávěj i mě tuto historku. 
e) Neměj o mně starost. 
 

18. Která dvojice zeměpisných názvů není bez chyby: 
a) Malá Strana, Kunětická hora 
b) Nové Hamry, Stará role 
c) Vysoké Mýto, Jánské Lázně 
d) Kralický Sněžník, Pyrenejský poloostrov 
 

19. Kde je nesprávně použito velké písmeno: 
a) Přejeme všem Veselé velikonoce. 
b) Přejeme všem veselé Velikonoce. 
c) Prvního ledna začíná nový rok. 
d) Prvního ledna začíná Nový rok. 

 
20. Která z vět je bez pravopisné chyby: 

a) Ze základní školy si vybavuji Jiráskovy staré pověsti české.  
b) Smetanova Má vlast mě vždy dojme. 
c) Stále živé jsou i bezručovy básně. 
d) Janáčkova opera její pastorkyňa není příliš známá. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


