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Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření 
této práce. 
 
Škola: Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2637 
Název výukového materiálu: Pravopis – pracovní list (test) 
Autor: Mgr. Oldřiška Vobrová 
Vytvořeno: 13. 3. 2013 
Ročník: šestý 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 
Tematický okruh: Jazyková výchova 
Téma: Opakování a procvičování probraného učiva 
Pomůcky: notebook, tiskárna, dataprojektor pro kontrolu 
Anotace: Práce je zaměřena na opakování pravopisných jevů, může sloužit k procvičování 
učiva, ale i k jeho prověření. 
 
 
 
Práce je vlastní originální tvorbou autora. 

Všechny objekty použité k vytvoření tohoto materiálu jsou součástí softwaru Microsoft® 
Office. 
 
 
 
 

Zakroužkuj správnou odpověď 
(pravopisné chyby oprav) 
 
 
1. V které větě není chyba? 
a) Pobívali jsme na horách každou zimu.   
b) Na pastvinách pobíhali malí bíčci. 
c) Malý Zbyšek přesíval písek sítkem. 
d) Po povodních si postavili nový dům na vyvíšeném místě.   
 
2. V které větě je chyba? 
a) Na letní dovolené se ubytovali ve vysokohorské chatě. 
c) Usilovně přemýšlel, ale nic nevymyslel. 
d) Dal si dvě misky mýchané zmrzliny. 
d) Svedli vítěznou bitvu, přestože soupeři byli v přesile.  
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3. V které větě není chyba? 
a) Psi v noci velmi často vyly na měsíc. 
b) Na větvi pod okny už časně ráno zpívali kosi. 
c) Do vsi přijely dva vozy s plnými pytly obilí. 
d) Příkré srázy a ostré skaly byly vždy velmi těšce přístupné. 
 
4. V které větě není chyba? 
a) Pravěcí lidé velmi často žili pod převislími skalami. 
b) Rychlý zajíci kličkovali na mýtině mezi pařezy. 
c) Nad mlýnem už brzy na jaře kroužili čápi.  
d) Na výstavě nás nejvýc zaujaly sbírky nerostů. 
 
5. V které větě je chyba? 
a) Pro Jirkovy rodiče přijel na letiště taxík. 
b) Myslivcovi psi často štěkali na sousedovy děti. 
c) Prezidentovy projevy byly vždy promyšlené. 
d) Nerudovy dopisy Smetanovy a Smetanovy dopisy Nerudovi jsou uloženy v muzeu. 
 
 
6. V které větě není chyba? 
a) Navštívili cukrárnu U bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
b) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
c) Navštívili cukrárnu U Bílé Růže v Novém Městě nad Metují. 
d) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém městě nad Metují. 
 
7. V které větě není chyba? 
a) Davy fanoušků se schromáždily před stadionem. 
b) Kvůli rozbitým semaforům se provoz na křižovatce velmi zkomplikoval. 
c) Děvčata a chlapci šestých tříd nazbírali nejvíce starého papíru. 
d) V obchodech nás vždy zlákají nabídky slevněného zboží. 
 
8. V které větě je chyba? 
a) Příjemně mně překvapily znalosti dětí. 
b) Božena Němcová patří k nejznámějším sběratelům pohádek. 
c) Děti často neporozuměly učivu o pohybu. 
d) V dějepise jsme si připomněli nejvýznamnější výročí tohoto roku.  
 
9. V které větě je chyba? 
a) Vždy ji na to včas upozornili. 
b) Dědeček se rozhodl prodat naši zahradu. 
c) Za vašim domem se často objevují srnky. 
d) Setkal se se svými spolužáky. 
 
10. V které větě není chyba? 
a) Nestýkej se s cizími drzými lidmi.   
b) Na schůzku sebou přivedl dva kamarády. 
c) Hodiny už odbyly půlnoc. 
d) Prodal muzeu své nejcenější známky. 
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Zakroužkuj správnou odpověď 
(pravopisné chyby oprav) 
 
 
1. V které větě není chyba? 
a) Pobývali jsme na horách každou zimu. 
b) Na pastvinách pobíhali malí býčci. 
c) Malý Zbyšek přesíval písek sítkem. 
d) Po povodních si postavili nový dům na vyvýšeném místě. 
 
2. V které větě je chyba? 
a) Na letní dovolené se ubytovali ve vysokohorské chatě. 
c) Usilovně přemýšlel, ale nic nevymyslel. 
d) Dal si dvě misky míchané zmrzliny. 
d) Svedli vítěznou bitvu, přestože soupeři byli v přesile.  
 
3. V které větě není chyba? 
a) Psi v noci velmi často vyli na měsíc. 
b) Na větvi pod okny už časně ráno zpívali kosi. 
c) Do vsi přijely dva vozy s plnými pytli obilí. 
d) Příkré srázy a ostré skaly byly vždy velmi těžce přístupné. 
 
4. V které větě není chyba? 
a) Pravěcí lidé velmi často žili pod převislými skalami. 
b) Rychlí zajíci kličkovali na mýtině mezi pařezy. 
c) Nad mlýnem už brzy na jaře kroužili čápi.  
d) Na výstavě nás nejvíc zaujaly sbírky nerostů. 
 
5. V které větě je chyba? 
a) Pro Jirkovy rodiče přijel na letiště taxík. 
b) Myslivcovi psi často štěkali na sousedovy děti. 
c) Prezidentovy projevy byly vždy promyšlené. 
d) Nerudovy dopisy Smetanovi a Smetanovy dopisy Nerudovi jsou uloženy v muzeu. 
 
6. V které větě není chyba? 
a) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
b) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
c) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
d) Navštívili cukrárnu U Bílé růže v Novém Městě nad Metují. 
 
7. V které větě není chyba? 
a) Davy fanoušků se shromáždily před stadionem. 
b) Kvůli rozbitým semaforům se provoz na křižovatce velmi zkomplikoval. 
c) Děvčata a chlapci šestých tříd nasbírali nejvíce starého papíru. 
d) V obchodech nás vždy zlákají nabídky zlevněného zboží. 
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8. V které větě je chyba? 
a) Příjemně mě překvapily znalosti dětí. 
b) Božena Němcová patří k nejznámějším sběratelům pohádek. 
c) Děti často neporozuměly učivu o pohybu. 
d) V dějepise jsme si připomněli nejvýznamnější výročí tohoto roku.  
 
9. V které větě je chyba? 
a) Vždy ji na to včas upozornili. 
b) Dědeček se rozhodl prodat naši zahradu. 
c) Za vaším domem se často objevují srnky. 
d) Setkal se se svými spolužáky. 
 
10. V které větě není chyba? 
a) Nestýkej se s cizími drzými lidmi. 
b) Na schůzku s sebou přivedl dva kamarády. 
c) Hodiny už odbily půlnoc. 
d) Prodal muzeu své nejcennější známky. 
 
 
 
 
 
 
 


