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Kontrolní test-SOU-M3-54 
 
1. Která dvojice slov je pravopisně správně: 

a) sichravý, sípal 
b) bylynka, bytostně 
c) lyže, pýcha 
d) smýkat se, chmíří 

 
2. Které z vět nejsou pravopisně správně:  

a) Sbírání motýlů je skvělý koníček. 
b) Na Vánoce louskáme lýskové oříšky. 
c) Liška se plížila houštím. 
d) Na mítině stál krmelec. 

 
3. Ve kterých z následujících vět je pravopisný nedostatek: 

a) Zdála se mi lehká jako pýrko. 
b) Snad všechny zaujala starobylá myslivna. 
c) Sníh se sypal celou noc. 
d) Vidra lovila malé rybky. 

 
4. Doplňte správný tvar slova zpitovala/zpytovala do věty: Nakonec přece jen 

……………………………………….. svědomí. 
 
5. Označte věty s pravopisnou chybou: 

a) Sníh spadl ze střechy na chodník. 
b) Kuchyňské nádobí se vyrábí také s porcelánu. 
c) Zedníci stavěli dům s cihel. 
d) Půjdu s tebou až na kraj světa. 

 
6. Ve které skupině slov najdeme pravopisnou chybu: 

a) spolykat, ledabylý 
b) smysl, zívání 
c) vížka, ubitovna 
d) plýtvající, namítat 

 
7. Které věty neobsahují pravopisnou chybu: 

a) Napsal to celkem úhledně a bezchybně. 
b) S tebe teda nakonec nic stejně nebude. 
c) Dostaneš důležitý úkol. 
d) Chumelý se. 

 
8. Které věty je nutné opravit, protože obsahují pravopisné nepřesnosti: 

a) Děti v lese viděli nejen myslivce s loveckými psi, ale i srny, které před nimi 
prchaly. 

b) Děti v lese viděly nejen myslivce s loveckými psy, ale i srny, které před nimi 
prchaly. 



c) Děti v lese vyděli nejen myslivce z loveckými psi, ale i srny, které před nimi 
prchaly. 

d) Děti v lese viděli nejen myslivce s loveckými psy, ale i srny, které před nimi 
prchali. 

 
9. Které z vět jsou správně: 

a) Neůplné seznamy významně zkomplikovaly účinnou kontrolu. 
b) Taková cvičení jsou zcela bezúčelná a budí nedůvěru. 
c) Okení rámy je nutno natřít. 
d) Jeho domněnka je správná. 

 
10. Kde jsou správně napsány zdvojené souhlásky: 

a) nejvyšší instance 
b) kamenný most 
c) ranné brambory 
d) nejtiší kout 

 
11. V kterých z následujících slovních spojeních je chybně použita předpona – s -: 

a) sbalit zavazadla 
b) scelená rána 
c) shnilá jablka 
d) podstoupit zpověď 
e) spozorovat nebezpečí 

 
12. Vyberte pravopisně bezchybné věty: 

a) Po návratu se tvářili tajemě a vyprávěli skoro až dojemně. 
b) Náramně jsme se bavili, když jsme si vzpomněli na náš výlet. 
c) Byla to nejpříjemnější chvilka dne. 
d) Na břehu potoka vykvetly poměnky a blatouchy. 

 
13. Označte věty s pravopisnou chybou: 

a) Vypadá to tak, že dosavadní objevy v této oblasti jsou zjevně nedostatečné. 
b) S vypjetím všech sil dosáhli nejvyššího vrcholu a nelitovali, že obětovali tolik času. 
c) Leknutím se mi zatmělo před očima. 
d) Kdybys jednal rozumně, zřejmně by ti vyšla vstříc. 

 
14. Označte, ve kterých vlastních jménech je pravopisná chyba: 

a) Kutná Hora, Kostelec nad Černými lesy 
b) Jižní Čechy, Spolková republika Německo 
c) Pyrenejský poloostrov, Kunětická hora 
d) české vysoké učení technické, Karlova Univerzita  

 
15. Rozhodněte, která z vět není pravopisně správně: 

a) Vydali jsme se do Stavovského divadla na Dvořákovu Novosvětskou symfonii. 
b) V ulici nad Skalou je kouzelné místo s výhledem na Žďárské vrchy. 
c) Přistěhoval se z Ostravy do Mariánských Lázní. 
d) Jeseníky ho okouzlily svou krásou.  


