
Pravopisné cvičenie. Doplňte chýbajúce písmená, nielen – i, í, y, ý.  
 
Hneď po kúpel__  zav__li  dieťa do deky kr__kľavej farby. V kr__štá__ovej váze 
zostala zv__dnutá  kytica ruží. Miro dostal na narodeniny ďa__šieho  __krečka. 
Aj  __ngličania nás priv__t ali   __  nadšením.  Z večer__  nám ostali koláče. 
Úmyse__ne   trafil  lopto__   do sklenenej  v__tríny. Neustále  vyz__vuje. 
Vydra  zrazu  zm__zla v pl__tčine. Bratovi  dali  nov__  spolužiaci  prez__vku. 
Záv__del  v__ťazovi.  Princezná  žila v prep__chovom  paláci. Zvuk  reťaz__ 
prehlušilo  klopanie konských kop__tok.  
 
V teste je vždy len 1 správna odpoveď 
 

1. V ktorej vete je pravopisná chyba? 
 

a) Na západe oddeľuje Slovensko  od  Českej republiky rieka Morava. 
b) Všetci Slováci sú zároveň aj obyvateľmi Európy, teda Európanmi. 
c) Bývam na konci  Žilinskej ulice v centre  Čiernej nad Tisou. 
d) Aj novozámčania  majú hokejový štadión. 

 
2. V ktorej možnosti sú všetky tri slová spisovné? 

 
a) neni, kýbeľ, maškrtný                           c) nadšený, pleco, vladár  
b) žĺtok, najmä, prejde                               d) menšiteľ, pokoj, rohlík  

 
3. V ktorej možnosti sú slová nesprávne zoradené podľa abecedy? 

 
a) kaleráb, kapusta, kel, kukurica           c) hrozno, hrušky, jablká, jahody 
b) had, havran, holub, holubica              d) ponožky, tepláky, tenisky, topánky 

 
4. Ktoré  príslovie alebo porekadlo vyjadruje, že vinníci sa zvyčajne kryjú? 

 
a) Lepší  je vrabec v hrsti ako holub na streche. 
b) Sú ako dva kohúty na jednom smetisku. 
c) Vrana vrane oči nevykole. 
d) Kocúr nie je doma, myši majú raj. 

 
5. V ktorej vete je slovo - stiahnuť - použité v inom význame ako v ostatných troch vetách?    

 
a) Neúspešného hokejistu stiahli z reprezentácie. 
b) Každý večer stiahnem v izbe okennú roletu. 
c) Všetci súťažiaci si stiahnu čiapky až na oči. 
d) Vierka si stiahla babkin pulóver až po  okraj sukne. 

 
6. V ktorých možnostiach  obsahujú obidve slová dvojhlásku? 

  
a) priateľ, horou                                 c) vedia, konštruovať 
b) Viola, driemať                               d) čiu, vôľa 

 
7. Ktorá  veta  obsahuje  prirovnanie? 

 
a) Usmial sa, hneď ako ma zbadal. 
b) Všimol si, ako sa z okna valí kúdol dymu. 
c) Ako správny hostiteľ ponúkol aj zákusok. 
d) Hovoria mu, že je bledý ako stena. 



8. V ktorom slove  sa nachádza súčasne tvrdá, mäkká aj obojaká spoluhláska?    
 

a) vyleť                          b)  Matej                 c) mesto                    d) videl 
 

9. V ktorej vete sú všetky podstatné mená  napísané správne? 
 

a) Neviem, čo mali valasi na mysli.             c) Holub sa stratil vo svojom kŕdle.    
b) V triednom fonde máme sto euro.           d) Do potoku hádzal  kamene.                        

 
10.  Ktorá z uvedených viet je napísaná bez pravopisnej chyby? 

 
a) Tesne pod hladinou sa bliští obrovská šťuka. 
b) Na poli ležali snopy obilia. 
c) Kryštálový pohár mal na stenách kvapky vody. 
d) Pneumatiku  ľahko rozrezal  ostrým  noža. 

 
11.  V ktorej z možností  sú  obidve  slovné spojenia  bezchybné? 

 
a) najvyššie tatranské štíty, návštevníci Botanickej záhrady 
b) na Námestí mládeže, Ružová Ulica 
c) slovenský jazyk, rodení Kremničania 
d) nositelia Nobelovej ceny, stredoškolskí  Francúzski  študenti 

 
12.  V ktorej z možností nie je pravopisná chyba? 

 
a) Za vyšným mlynom sa mihla akási krývajúca postava. 
b) Syslie  mláďa  sa skrývalo neďaleko rozvýrenej  rieky. 
c) Dievčatá  nabili chlapcov vo vybíjanej. 
d) Špičkový pracovníci firmy sa zúčastnili na školení. 

 
13.  V ktorej z možností sú všetky slová v rovnakom páde?     

 
a) napriek lekárom, k miestu, proti presvedčeniu, k osi 
b) v oleji, v mestách, po zdraví, u otca 
c) cez rieku, za učiteľa, v krčahoch, na bicykli 
d) medzi domami, pod dubom, podľa zákona,  nad sestrou  

 
14.  V ktorej skupine prídavných mien sú len akostné prídavné mená? 

 
a) kožená, čierna, liečivá                   c)  malá, štíhla, pehavá  
b) tupý, prudký, vážny                       d)  žltý, jablkový, kyslý 

 
15.  V ktorej  možnosti sú všetky prídavné mená napísané  správne? 

 
a) najdlchšia  rieka , najvyšší vrch          c) najväčšia púšť, zretelnejší obraz           
b) hlačší priebeh, väčší  záujem              d) moji známi, s našimi známymi 

 
16.  V ktorej možnosti sa nachádza osobné zámeno? 

 
a) Blízko nášho domu vyrástlo  športové centrum. 
b) Učiteľ ich vážne upozornil. 
c) Ich snaha sa vyplatila. 
d) Jej nápady ma vždy rozveselia.   



17.  V ktorej z možností  sú všetky číslovky rovnakého druhu? 
 

a) stému, s ôsmimi, dvadsiateho druhého  
b) v siedmej, o deviatej, štyridsiateho piateho 
c) tretí,  deviati,  piati 
d) dvoch, tridsiatim trom, sedemnásteho   

 
18.  Ktorý zo zápisov priamej reči je správny? 

 
a) „Peter, neboj sa!“, priateľsky ho potľapkal po pleci, „my to spolu dokážeme.“ 
b) „Vážení cestujúci“, upozorňoval  hlásateľ, „vlak do Žiliny bude meškať  20 minút.“ 
c) „Čistota  pol  života ,“  vykrikoval od dverí, „nechcem sa dnes umývať, aby som dlho žil.“ 
d) Rád sa chválil: „Kým sa zdvihnete, ja budem na konci trate“.  

 
19.  V ktorej vete nie je pravopisná chyba? 

 
a) Eva sa tak smiala, až  sa  v jej  nevädzových  očiach zaligotala slza. 
b) Stredovekí rytiery dobýjali  hrady. 
c) Črepy z sklenenej tabule zarynčali a rozsypali sa po obývacej izbe. 
d) Z osirelého námestia zmizli všetky stopy po nemilosrdnej výchrici.  

  
20.  V ktorej možnosti sú uvedené antonymá? 

 
a) plytký, hlboký        b) deň, tma            c) veľa, málokedy       d) úspešný, smutný   

 
21.  V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie  viet. Keď tieto vety zoradíme 

do zmysluplného poradia, ktorá veta bude predposledná?  
        
     V1:  Zvedavec sa priblíži ku klietke a niektorá z opíc – chmat! 
     V2:  Nie pre krátkozraké, ale pre nezbedné opice. 
     V3:  Riaditeľstvo ZOO založilo fond na okuliare pre opice. 
     V4:  Kradnú totiž návštevníkom   okuliare. 
     V5:  A okuliare zmenia majiteľa. 
 

a) veta V1                 b) veta V2               c) veta V4                d) veta V5 
 

22.  V ktorej možnosti je pri podstatnom mene správne  uvedený  vzor? 
 

a) osa – kosť            b) náplň – kosť         c) hokejista – chlap      d) krstňa - dievča     
 
   23.  Chlapec ako jedľa. Táto veta je:  

 
    a) príslovie               b) porekadlo                    c) prirovnanie            d) personifikácia 
 

24. Ktoré porekadlo nie je vysvetlené správne? 
   

a) Narobiť sa do úmoru.  -  pracovať až do vyčerpania 
b) Len mu tak práca pod rukami horí.  -  v práci sa mu nič nedarí 
c) Iba steny podopierať.  -  nič nerobiť 
d) Na pravé poludnie počítať hviezdy na nebi.  -  robiť niečo nezmyselné  

 
25.  Ktorá možnosť obsahuje nepravdivé tvrdenie? 

 
a) Divadelná hra  sa člení na dejstvá a dejstvá na obrazy. 
b) Animácia je zdanlivé oživovanie bábok alebo kreslených postavičiek. 
c) Ak bábkoherec vodí  bábky zhora,  je to javajkové divadlo. 
d) Ak bábkoherec vodí  bábky  zdola,  je to maňuškové divadlo. 


