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Pracovní list
1. Určete, které tvrzení je platné.
a) Spojka nebo vyjadřuje vylučovací nebo odporovací poměr, proto před ní
vždy píšeme čárku.
b) Před spojkou nebo píšeme čárku podle toho, zda se ve větném nebo
slovním spojení jedná o poměr slučovací nebo vylučovací.
c) Před spojkou nebo čárku nepíšeme, řadíme ji mezi spojky vyjadřující
slučovací poměr.
2. Určete, které tvrzení je platné.
a) Zájmena řadíme k ohebným slovním druhům, určujeme u nich kategorii
pádu, čísla a rodu.
b) Zájmena jsou neohebný slovní druh.
c) Všechna zájmena se dají skloňovat, skloňujeme je podle vzoru ten, náš,
mladý nebo jarní.
3. Určete, které tvrzení neplatí.
a) Číslovky dělíme na určité a neurčité, podle druhů na základní, řadové,
druhové, pomnožné a násobné.
b) Číslovku jeden skloňujeme jako zájmeno ten.
c) Z gramatických kategorií se dá u číslovek určit vždy kategorie pádu.
4. Určete, které tvrzení neplatí.
a) Přívlastek volný lze vypustit, aniž by se změnil význam věty, ve větě ho
oddělujeme čárkami.
b) Přívlastek těsný nemůžeme vypustit, aniž by se změnil význam věty,
neodděluje se čárkou.
c) Mezi jednotlivými členy přívlastku postupně se rozvíjejícího píšeme čárku.
5. Určete, která definice je správná.
a) Souvětí souřadné musí obsahovat nejméně dvě věty hlavní.
b) Souvětí souřadné obsahuje jednu a více vět vedlejších, jednu větu hlavní.
c) V souvětí souřadném nezáleží na počtu vět hlavních a vedlejších,
rozhodující se poměr mezi větami a druh spojky.
6. O pravopisných jevech pojednávají následující publikace a příručky.
a) Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, Slovník cizích slov
b) Pravidla českého pravopisu, etymologické slovníky, Slovník českých
synonym
c) Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká, Odmaturuj
z českého jazyka.

7. Která z následujících výpovědí je tvořena souvětím?
a) Tomáši, říkala jsem ti to několikrát.
b) Včera se nemohl zúčastnit soutěže.
c) Víš, že se máš hlásit zítra na personálním oddělení.
8. Ve které z následujících výpovědí napíšeme čárku, aby byla výpověď
gramaticky správně?
a) Tvářil se jako by neuměl do pěti napočítat.
b) Chováš se jako blázen.
c) A proč si mi jako nenapsala? (hovorové)
9. Ve které výpovědi jsou uvedeny pouze číslovky násobné a řadové?
a) stý, dvoje, pětkrát, několikátý
b) kolikrát, osm, pátý, dvakrát
c) tisící, párkrát, nultý, jednou
10. Která výpověď obsahuje pouze tvary vztažných a osobních zájmen?
a) s námi, jež, se, vy
b) který, tvůj, ona, bez tebe
c) čí, kdo, my, jejich
11. Zájmeno sám patří mezi zájmena:
a) ukazovací
b) přivlastňovací
c) neurčitá
12. Ve které větě je správně použit tvar zájmena:
a) Žena, jež jsem včera viděl, je matka mého kamaráda.
b) Žena, již jsem včera viděl, je matka mého kamaráda.
c) Žena, jíž jsem včera viděl, je matka mého kamaráda.
13. Uveďte, která výpověď je bezchybná:
a) Ukázalo se, že mě nerozuměl.
b) Ukázalo se, že mně nerozuměl.
c) Ukázalo se, že ji nerozuměl.
14. Uveďte, ve které výpovědi je uveden správný pravopis číslovek.
a) Vlak přijíždí v 16, 45, hodin.
b) Prosil jsem tě už tři krát o pomoc.
c) Úryvek najdete v 1. kapitole, strana 6, 2. odstavec.

15. Ve které výpovědi jsou uvedeny chybné tvary číslovek?
a) oběma kamarády, bez tří bodů, se čtyřmi knihami
b) do dvou do tří hodin, dvě stě jeden žák, bez obou kamarádů
c) stůl se třema nohama, ke čtyř stům padesáti dvěma občanům, bez třech
pomocníků
16. Ve které větě je napsána správně interpunkce?
a) Z dovolené si přivezla knihy, náramek, talisman a drobnosti pro přátele.
b) Už zdálky byl do kraje vidět zasněžený, opuštěný strom ohlašující příchod
zimy.
c) Řidiči, nerespektující pravidla ohrožují především ostatní účastníky
silničního provozu.
17. Uveďte, ve které větě je správně interpunkce před spojkou a.
a) Byla to rozumná žena, a tedy mě pochopila.
b) Tatínek poručil, a děti šly sbírat jablka.
c) Procházeli se po parku, a usmívali se.
18. Označte, ve které výpovědi je chyba:
a) Rád jezdím k rybníkům do Jižních Čech.
b) Naše škola se nachází na třídě 17. listopadu.
c) V Praze jsme navštívili také Pražský hrad.
19. Ve které výpovědi není chyba:
a) V Českém Ráji je spousta zajímavých míst.
b) Jeho snem bylo vždy vidět indiánské stavby ve Střední Americe.
c) Letos poletíme do Egypta k Rudému Moři.
20. Která výpověď je bezchybná:
a) Na Karlově Univerzitě studoval můj strýc.
b) Včera jsem uzavřel smlouvu s Českou pojišťovnou.
c) Na výstavě se setkali s italy a francouzi. .
21. Určete, ve které výpovědi je chyba:
a) Navzájem se o Vánocích navštívili.
b) Na Dušičky pojedeme navštívit příbuzné.
c) Na nový rok se u nás schází celá rodina.
22. Určete, která výpověď je napsána v souladu s pravopisnými pravidly.
a) Jan Neruda, český spisovatel, bydlel v domě U tří slunců.
b) V Nerudově tvorbě se setkáme s malostranskými postavičkami.
c) V povídce přivedla žebráka na mizinu vystupuje Pan Vojtíšek.
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