Milé myšky a milí myšáci, ocitli jsme se v závěrečném shrnutí učiva o
pravopisu, myslím, že pokud jste poctivě prošli všechny listy, něco si
připomněli, na něco jste si vzpomněli a něco si do svých chytrých
hlaviček přidali, potom nebudete mít s testem problém. Tak ať se daří
a držíme vám pěsti! Pravdivá je vždycky jen jedna odpověď.

1. Rozhodněte, která z výpovědí je napsaná bez chyby:
a) Pálý ho dobré bydlo.
b) Pálí ho dobré bidlo.
c) Pálí ho dobré bydlo.
d) Pálý ho dobré bidlo.
2. Rozhodněte, která z výpovědí je napsaná bez chyby:
a) Karla nesla táci, chichotala se a neobratně klopýtla.
b) Karla nesla tácy, chichotala se a neobratně klopýtla.
c) Karla nesla tácy, chychotala se a neobratně klopítla.
d) Karla nesla táci, chychotala se a neobratně klopítla.
3. Rozhodněte, která z výpovědí je napsaná bez chyby:
a) Pýchavka a syrovynka jsou výborné houby. Norsko a Finsko podepsali
dohodu.
b) Píchavka a sirovinka jsou víborné houby. Norsko a Finsko podepsali dohodu.
c) Píchavka a syrovinka jsou výborné houbi. Norsko a Finsko podepsali dohodu.
d) Pýchavka a syrovinka jsou výborné houby. Norsko a Finsko podepsaly
dohodu.

4. Rozhodněte, která z výpovědí je napsaná bez chyby:
a) Večeřeli jsme s Francouzi, Rusy a Španěly. Drahokamy byly vystaveny
před odborníky.
b) Večeřely jsme s Francouzi, Rusy a Španěli. Drahokamy byli vystaveny před
odborníky.
c) Večeřeli jsme s Francouzy, Rusy a Španěly. Drahokami bily vystaveni před
odborníky.
d) Večeřely jsme s Francouzy, Rusy a Španěly. Drahokami byly vystaveny
před odborníky.

5. Rozhodněte, která z výpovědí je napsaná bez chyby:
a) Děti se u rybníka koupali, výskali, potápěli se a splývali.
b) Děti se u rybníka koupaly, vískali, potápěli se a splívali.
c) Děti se u rybníka koupaly, výskaly, potápěly se a splývaly.
d) Děti se u rybníka koupaly, vískaly, potápěli se a splývali.

6. Rozhodněte, která skupina slov je napsaná správně:
a) srazit dolů, skončená práce, spomínat na léto, zbalit věci, zkřísit omdlelého
b) srazit dolů, zkončená práce, zpomínat na léto, zbalit věci, skřísit omdlelého
c) srazit dolů, skončená práce, vzpomínat na léto, sbalit věci, vzkřísit omdlelého
d) zrazit dolů, zkončená práce, spomínat na léto, zbalit věci, vzkřísit omdlelého

7. Rozhodněte, která skupina slov je napsaná správně:
a) osaměle, odmněna, připomněl, skromě, temně, promněnit, vzpomněl,
tamnější lidé
b) osamněle, odměna, připomněl, skromě, temě, promněnit, vzpomněl, tamnější
lidé
c) osaměle, odměna, připomněl, skromě, temě, proměnit, vzpomněl, tamější lidé
d) osaměle, odměna, připomněl, skromně, temně, proměnit, vzpomněl, tamější
lidé

8. Rozhodněte, která skupina slov je napsaná správně:
a) lázeňská kúra, nový skútr, citrónová kůra, čtyřúhelník, zúčastnit se závodu
b) lázeňská kůra, nový skútr, citrónová kůra, čtyřúhelník, zúčastnit se závodu
c) lázeňská kůra, nový skůtr, citrónová kůra, čtyřůhelník, zúčastnit se závodu
d) lázeňská kúra, nový skůtr, citrónová kúra, čtyřúhelník, zůčastnit se závodu

9. Ve které skupině slov se píše pouze y/ý:
a) S__rová pomazánka, s__chravé počas__, hb__tá las___čka,
b) V__soké M__to, v__v__klaný kůl, zb__tečný pov__k
c) V__dřené v__tězstv__, dob__tá pevnost, s__mpatičt__ l__dé
d) S__chrav__ den, v__m__cen__ les, v__broušené drahokam__

10. Rozhodněte, která skupina slov je napsaná správně:
a) rané brambory, ranní káva, ceník, deník, kamenný most, bezejmenný hrdina
b) rané brambory, raní káva, cenník, denník, kamený most, bezejmený hrdina
c) ranné brambory, raní káva, ceník, deník, kamený most, bezejmený hrdina
d) a) rané brambory, raní káva, ceník, denník, kamený most, bezejmenný hrdina

11. Ve kterém souvětí je chyba:
a) Když liška Bystrouška už trochu povyrostla, vyháněli ji rodiče z nory.
b) Menší holčičky pletly věnečky, starší děvčata skákaly přez švihadlo.
c) Vyhlédli jsme si vykotlaný strom, kam se děti schovaly před deštěm.
d) Nasypali jsme hlínu na písek, promíchali obě směsi a zasadili květiny.

12. Které tvrzení je napsáno bez chyby:
a) Lyžařský vlek na blýzku se rozbil.
b) Spraví nám auto, pneumatyky zasvyští a pojedem na výlet.
c) Nebolý vás hlava, mně bolí v zádech a v uších.
d) Slyšeli jste, jak sýkorky v noci ťukaly na okno?

Tabulka pro zapisování výsledků, děti jen křížkují.
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

b)

c)

d)

Správné výsledky:
1. c)
2. b)
3. d)
4. a)
5. c)
6. c)
7. d)
8. a)
9. d)
10. a)
11. b)
12. d)
A máme to za sebou !
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