
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JANA HRUŠKOVÁ  
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_53_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M3-53 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 3. ROČNÍK 
Datum tvorby: 24. 1. 2013           Datum ověření: 19. 3. 2013  
Klíčové slovo: pravopis 
Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro žáky    

3. ročníku a slouží k prověření jejich znalostí gramatiky se  

zaměřením na pravopis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní test-SOU-M3-53 

 
1. Která dvojice slov je pravopisně správně: 

a) brzičko, zásyp  
b) lýkožrout, mlýt 
c) vydra, pýsek 
d) hmyz, vynout 
  

2. Která řada slovních spojení obsahuje pravopisnou chybu: 
a) opylovat květ, plýtvat vodou 
b) zívat nudou, hradní vížka 
c) rozkvetlá pivoňka, mít štěstí  
d) půjč my, dobýt hrad 

 
3. Které věty jsou pravopisně správně: 

a) Liška se neslyšně plížila za kořistí. 
b) Vysutá lanovka dopravila lyžaře na vysoký kopec. 
c) Třpytivé hvězdy zářily na nebi. 
d) Vítr zvýřil spadané listí. 

 
4. Do věty - Ota si .............................  mobil. – doplňte správný tvar slova dobil/dobyl. 

 
5. V kterých větách je chybně uvedena předložka - s -: 

a) Pojedu s tebou na dovolenou. 
b) Jezevec vyběhl s nory. 
c) Jedl chléb s paštikou. 
d) S tělocviku měl vždycky jedničku. 

 
6. Která skupina slov neobsahuje pravopisnou chybu: 

a) na hrázi, v cibuli 
b) do skály, v kotly, 
c) s jedlí, na chvíli, 
d) s perlami, na zemy  

 
7. Chyby v interpunkci neobsahuje věta: 

a) Nemůžeš to ty jeden popleto dát do pořádku? 
b) Nemůžeš to, ty jeden popleto dát do pořádku? 
c) Nemůžeš to, ty jeden popleto, dát do pořádku? 
d) Nemůžeš to, ty jeden, popleto dát do pořádku? 

 
8. V kterých následujících slovních spojeních je správně použita předpona - z -: 

a) způsobit škodu 
b) zkrátit prázdniny 
c) zcela dobře 
d) státní zpráva 
e) zlepit papír 



 
9. Označte pravopisně bezchybnou větu: 

a) Tamnější obyvatelé nám upřímně poděkovali za pomoc. 
b) Zapomněl zasadit pomněnky i petrklíče. 
c) Přebrodili mnělký potok. 
d) Osamělí poutník bloudil krajem. 

 
10. Vyberte slova se správně napsanými zdvojenými souhláskami: 

a) denní služba 
b) příjemná povinnost 
c) raččí klepeta 
d) plný půlitr 
e) raní káva 
 

11. Ve které skupině vlastních jmen je pravopisná chyba: 
a) Františkovy Lázně, mys Dobré naděje 
b) Prašná brána, restaurace u Kalicha 
c) Pražský hrad, Václavské náměstí  
d) Vysoké tatry, Černé moře 
 

12. Které z vět obsahují pravopisnou chybu: 
a) V Tyrolském Brixenu vznikly Havlíčkovy satirické básně. 
b) Okouzlily ho nerudovské postavičky z Povídek malostranských. 
c) Mám rád zimní Krušné Hory. 
d) K římským starověkým památkám patří Koloseum. 

 
13. Která z vět je pravopisně správně: 

a) Chlapcovy oči se rozzářily a svítily jako hvězdy na nebi. 
b) Chlapcovi oči se rozzářili a svítily jako hvězdy na nebi. 
c) Chlapcovy oči se rozzářili a svítili jako hvězdy na nebi. 
d) Chlapcovy oči se rozářily a svítily jako hvězdy na nebi. 
 

14. Doplňte správný tvar slova Martinovi/ Martinovy do věty: Na oslavu jsme pozva-
li………………………………... kamarády.  
 

15. V které skupině slov je pravopisná chyba: 
a) vůle, trojúhelník 
b) odůvodnit, kůlna 
c) úžasný, zúčtovat 
d) úhel, ůl 

 
 


