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Ilustrační test z českého jazyka a literatury 
 
Zakroužkujte jednu správnou odpověď 

 

1. Určete druh vedlejší věty:  

 Když se kácí les, létají třísky. 

a předmětná 

b příslovečná časová 

c podmětná 

2. Převeďte do tvaru množného čísla – pražský chodec 

a pražští chodci 

b praští chodci 

c prašští chodci 

3. Označte správný tvar slov:  

a s třema chlapcemi 

b s třemi chlapcemi 

c s třemi chlapci 

4. Označte druh přísudku ve větě: Dravec letěl vysoko. 

a přísudek jmenný se sponou 

b přísudek slovesný 

c přísudek jmenný 

5. Označte správný druhý stupeň přídavného jména – hezký 

a heščí 

b hežčí 

c hezčí 

6. Označte správný tvar podmiňovacího způsobu: 

a uzavřeli byste 

b uzavřeli byjste 

c uzavřeli by jste 

7. Označte správnou definici antonym: 

a slova cizího původu 

b slovo protikladného významu 

c slovo stejného nebo podobného významu 

8. Označte správnou definici bajky:  

a vymyšlené vypravování s pravdivým jádrem, váže se ke konkrétnímu místu 

b vypravování s tragickým koncem 
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c alegorický příběh, kde zvířata jednají jako lidé 

9. Seřaďte autory podle časové posloupnosti: 

a Kosmas, K. H. Mácha, K. Čapek, V. Havel 

b K. H. Mácha, Kosmas, K. Čapek, V. Havel 

c Kosmas, K. H. Mácha, V. Havel, K. Čapek 

10. Určete autora knihy Bylo nás pět: 

a Ota Pavel 

b Karel Poláček 

c Vladislav Vančura 

11. Pravopisná doplňovačka: 

a Zástupy lidí se rozcházel__ domů.  

b O minulosti vypravují Jiráskovy __taré pověsti české.  

c Okolo potoka se modraly pom__nky.  

 
d Bratr si velice přál __hlédnout nový muzikál v Praze.  

 
e V létě podnikneme horskou t__ru po hřebenech Krkonoš. 

12. Zvol správnou variantu: 

a Ukazoval jsem Karlovy Janovi psy. 

b Ukazoval jsem Karlovi Janovi psi. 

c Ukazoval jsem Karlovi Janovy psy. 

13. Urči, podle kterého vzoru se skloňuje slovo vedoucí: 

a stavení 

b jarní 

c mladý 

14. Kanárek frnk z klece ven. 

 Slovo frnk je ve větě:  

a podmětem 

b přísudkem 

c doplňkem 

15. Výraz žít si na vysoké noze znamená: 

a užívat si blahobytu 

b nosit vysoké podpatky 

c vyrůst nad únosnou mez 

16. Urči, které z následujících spojení obsahuje gramatickou chybu: 

a Dnové plynuly. 

b Dny plynuly. 

c Dni plynuly. 

17. Urči, které slovo je protikladem ke slovu souhlasit: 

a pochybovat 

b diskutovat 

c zlákat 
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18. Věta Jak je dnes krásně! je: 

a zvolací 

b oznamovací 

c přací 

19. Najdi číslovku řadovou: 

a osmero 

b druhý 

c dva 

20. Označ větu se zájmenem přivlastňovacím: 

a Mně to není jasné. 

b Nech si své názory pro sebe. 

c Pro který stát vlastně pracoval? 

21. Vyber, co dělá člověk, který se pýří: 

a okopává pýr 

b vychloubá se 

c červená se 

22. Pravopisná doplňovačka: 

a Ra__é brambory jsou dobré. 

b Vzáje__ě si oba pomáhali. 

c Cesta se v__ne lukami. 

 
d Písemná __kouška nebyla obtížná. 

 
e Rozbitou vázu jsme slepil__. 

23. Známá spisovatelka Božena Němcová se vlastním jménem jmenovala: 

a Dorota Prošková 

b Magdalena Novotná 

c Barbora Panklová 

24. Mezi díla Karla Čapka nepatří: 

a Válka s mloky 

b Dášeňka, čili Život štěněte 

c Strakonický dudák aneb Hody divých žen 

25. Eduard Bass napsal dílo z cirkusového prostředí. Jmenuje se: 

a Muži v ofsajdu 

b Cirkus v akci  

c Cirkus Humberto 

26. Kdo napsal sbírku básní a balad Kytice z pověstí národních: 

a  Josef Kajetán Tyl 

b  Karel Jaromír Erben 

c  Petr Jaroslav Svěcený 

27. Jak se jmenoval autor, který napsal knihu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války? 
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a Jaromír Jágr 

b Vladislav Vančura 

c Jaroslav Hašek 

28. V jedné z následujících vět je pravopisná chyba. Ve které? 

a Výlet se velmi vydařil, sychravé počasí nevadilo. 

b Byli s námi i někteří cizý žáci. 

c Obdivovali jsme vzácné drahokamy. 

29. Která z uvedených vět je napsána pravopisně správně: 

a Petra s maminkou šli včera do divadla. 

b Lukáš a Jana se spolu hlasitě smáli. 

c David s tatínkem zkoušely opravit kolo. 

30. Dílo Bohumila Hrabala se jmenuje: 

a Ostře sledované vozy 

b Ostře sledované autobusy 

c Ostře sledované vlaky 

31. Která autorka napsala sérii knih o čarodějnickém učni jménem Harry Potter? 

a Božena Němcová 

b Penelope Cruzová 

c J. K. Rowlingová 

32. Ve větě „Petr jede na kole za kamarádem.“ je slovo jede: 

a Podmět 

b Přísudek 

c Příslovečné určení 

33. Pravopisná doplňovačka: 

a Prádlo nám voní levandul__. 

b S poctivými úm__sly dojdeš nejdál. 

c Upřim__ vám blahopřejeme k významnému úspěchu. 

 
d Nové domky začal__ růst za vsí jako houby po dešti. 

 
e Krátké porady se zúčastnil__ všichni učitelé. 

34. Urči, který výraz z uvedené dvojice slov je správný a podtrhni ho:  

a Jirkovi kamarádi – Jirkovi dlaně 

b mylná domněnka – nedoslíchavý dědeček 

c výjimka – vyjímka 

d raný středověk – ranný středověk 

e nabít mobil – nabýt mobil 

35. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 

a Slova lyžování a lyže jsou slova příbuzná. 

b Slovo lyže vzniklo zkrácením slova lyžování. 

c Slovo lyžování má stejný kořen jako slovo lyže. 

d  Slova lyže a lyžování jsou stejného slovního druhu. 


