
Velká písmena. Doplňte správně velké či malé písmeno: 

_eský _ervený  _říž  {č; č; k} 

obědvat v _estauraci _ _edvídků  {r; u; m} 

_obelova _ena _íru  {n; c; m} 

opera _istři _ěvci _orimberští  {m; p; n} 

_ílá _us  {b; r} 

zubní pasta _lmex  {e} 

jít _licí _idickou  {u; l} 

pohádka _něhurka a sedm trpaslíků  {s} 

_ichý _ceán  {t; o} 

jdu na náš _becní _řad  {o; ú} 

_taré _ěsto  {s; m} 

_amátník _árodního _ísemnictví  {p; n; p} 

_struhová _lice na _alé _traně  {o; u; m; s} 

proplout kolem _picberk  {š} 

socha s názvem _aněný  {r} 

zastávka metra _ové _utovice  {n; b} 

_strov _vatého _avřince  {o; s; v} 

pohled na sochu _vobody  {s} 

můj dědeček je pravý _anák  {h} 

_erichovský humor  {w} 

 

Shoda přísudku s podmětem. Doplňte správně i/y/a ve shodě: 

řidiči přivážel_ zboží kozy mečel_ 

děti postavil_ sněhuláky zástupy jásal_ 

had se připlaz_l noci se krátil_ 



sněhové vločky se sypal_ ještěrky se vyhříval_ 

vozy se blížil_ už jste umyl_ okna 

slepice kdákal_ kamzíci čekal_ 

v rozhlase vysílal_ pohádku brzdy automobilu kvílel_ 

pily řezal_ turbíny zarachotil_ 

přilby se leskl_ lesy mizel_ 

kuřata se tul_la trosečníci byl_ zachráněni 

 

Shoda přísudku s 

několikanásobným podmětem 

Doplňte správně i/y ve shodě (pozor - někde 

jsou možné obě varianty): 

tatínek a maminka to dovolil_ 

Lucka s Martinem se ztratil_ 

jeho obrázky i plastiky nás potěšil_ 

myslivci i hosté střílel_ 

kamzíci a jeleni čekal_ 

pytláci  a  zloději byl_ chyceni 

počítače a ostatní technika nám usnadnil_ 

práci 

teta s Honzou šl_ 

přilby a brnění se leskl_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fialky a kosatce rozkvetl_ 

žirafy a zebry se pásl_ 

obyvatelstvo a zbytky armády se vzdal_ 

housenky i larvy ožíral_ zeleninu 

kosi a datli si stavěl_ hnízdo 

na zahradě rostl_ okurky a tykve 

podnikatelé a jejich manželky se sešl_ na 

plese 

chlapci a vojáci kopal_ do míče 

ovce a jehňata se pásl_ 

časy a lidé se změnil_ 

teta a Věra šl_ nakoupit 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis s/z. Doplňte správně písmeno s nebo z: 



jinak to _ ním nejde vítat se _ babičkou  jíst _ talíře 

_ moduritu má _pověď  _přáhli se proti mně 

velmi se _blížili _běhli se dohromady  _líbal svou přítelkyni 

_ nároků árie _ opery  _koumaný předmět 

v_chop se k činu _letovat součástku  diplom _ univerzity 

milá v_pomínka _ každým  _klonit hlavu 

_ředit roztok je ro_citlivělá 

 

 

Pravopis "ě". Doplňte správně ě nebo je: 

pam__tihodné místo stůj při m__  šlép__j  v písku 

nedokonalá prom__na p__stounská péče  stabilní m__na 

našel m__ neúnavný b__žec  podm__t a přísudek 

je jako páp__rka posvátné ob__tiště  drahý ob__ktiv 

v rostlinné potrav__ Myslíš to upřím__?  nenapadlo m__ to 

zjem__lé způsoby děd Všev__d  m__řící přístroj 

škodlivý b__lásek modré pom__nky 

 

Doplňovačka:  
Jak jsem potkal ryb__ 

B__lo m__ tak kolem šesti. Bráškové m__ do své společnosti 

moc 

nebral__. Neb__l jsem jich hoden. Přihl__žel jsem jejich 

radovánkám __ dálky. V__tšinou jsem si na břehu řeky 

__erounky 

jenom cucal prst. Nejraději chodil __ugo __ __irkou na 

ostrůvek{} 

kde chytal__ do ruky ryb__ v zelených řasách. Hugo b__l 

hezký 

a jemný. Jirka b__l pořízek a lump{} s kdekým se pral. Na 

ostrů__ku 

rostl__ dlouhé{} čarokrásné{} zelené řasy{} které se 

podobal__ 



rozpleteným vlasům říčního vodníka __skara. Ty vlas__ mu 

vlál__ po 

proudu{} jako b__ ležel utopený v žlutém písku. Občas na 

řasách 

rostl__ kv__tky{} nevím už{} jakou měl__ barvu{} snad 

růžovob__lou jako nev__sty. B__lo tu m__lko a v řasách se 

pásl__{} jak na louce buchanky a berušky vodní. Parm__ __ 

ostatním__ rybam__ sem přijížděl__ a čapal__ po broučkách 

a mlaskal__ přitom{} jak prasátka. V té době nastoup__l__ 

bratři jen 

v trenýrkách a promakával__ řas__, až sáhl__ na tělo ryb__. 

Poznámka: Místa, kde se má žák rozhodnout o doplnění čárky, jsou značena {}. 

 

 

Větné členy. Určete vyznačený větný člen: 

Jednou seděl Rumcajs před jeskyní.   ................................ 

zasněžené prosincové ráno   ..........................................  

Už asi půjdu domů.   ..........................................  

celé tři hodiny   ..........................................  

Rybičky jsou jejich život.   ..........................................  

Jana si připadala opuštěná.   ..........................................  

krásný  letní den   ..........................................  

Strýček zůstal na světě sám a sám.   .................................... 

Stromy |se rychle zazelenaly|.    ..........................................  

světlá a vznosná stavba   ..........................................  

Slyšel jsem je tlumeně hovořit.   ..........................................  
 

Nezbylo než pokácet |některé stromy|.   .......................................... 
 

Chodila do lesa na maliny a borůvky.   .......................................... 

Sparta prohrála |s domácími fotbalisty|.    ..........................................  

světlo lampy   ..........................................  

Na podzim a na jaře hodně prší.   ..........................................  

Zpěv ptactva zesílil.   ..........................................  



v krásném, slunném pokoji   ..........................................  

Zahrada je krásná.   ..........................................  
 

U potoka rozkvetly bledule a sněženky.   .......................................... 

 

 

Větné rozbory. Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 

Včera nám oznámil svou návštěvu.  

 
 

Jitřní slunce se dobývá sivým mrakem na mýtinu.  

 
 

Brdské lesy hojně navštěvují houbaři.  

 
 

Náš vedoucí je v zadní místnosti.  

 
 

Včera jsem šla s maminkou do divadla.  

 

 

Druhy vět vedlejších. Označte a určete vedlejší větu: 

Bylo by směšné, abychom se o to hádali.    ..........................  

Zahlédl jsem zloděje, jak utíká pryč.    ..........................  

Když byly prázdniny, chodili jsme se pravidelně koupat.    ..........................  

Stál na skále, která vyčnívala vysoko nad okolím.    ..........................  

Vůbec si nevšiml, že tam zůstal sám.    ..........................  

Vždycky záleží na tom, jak se co dělá.    ..........................  

Děti zahlédly veverku, jak louskala oříšky.    ..........................  



Maminka si stěžovala, protože ji Pavel neposlechl.    ..........................  

Komu se tu nedařilo, brzy kraj opustil.    ..........................  

Kdo chce mít dobré výsledky, musí kvalitně pracovat.    ..........................  

Viděli jsme vlaštovky, jak se vracejí z teplých krajů.    ..........................  

Co bude zítra, se uvidí.    ..........................  

Vyžádal si čas, aby se mohl zodpovědně rozhodnout.    ..........................  

Mám raději léto, protože je hodně sluníčka.    ..........................  

Kam dojedeme, to nedokážeme odhadnout.    ..........................  

 

 

  

 

 
 


