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Doplň do vět správná slova.  

1. humanitní x humanitární 

Půjdeš studovat přírodovědný nebo  ………………. obor? 

Veškerá ………………. pomoc směřovala na jih země. 

2. srdeční x srdečný x srdcový  

Posílám ti ………………. pozdrav z dovolené 

Na hromádce karet přistál ………………. král. 

Zvýšená námaha způsobila  ………………. selhání. 

3. oční x očitý x okatý 

Můj ………………. lékař sídlí ve Zlíně.  

Tmavovlasý ………………. chlapec se jmenoval Tomáš.  

Svědek, který viděl událost přímo, je známý jako “……………….svědek”.  

4. indický x indiánský 

Vzhledem ke své poloze je ………………. oceán nejteplejším světovým oceánem.  

………………. náčelník Sedící Býk bojoval v legendární bitvě u Little Bighornu.   

5. hrabiví x hrabaví 

Galliformes (……………….)  je řád rozličně velkých ptáků.  

Krásní lidé jsou ………………. sobci, tvrdí někteří vědci. 

6. externista x extremista 

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici programátor –  ……………….  

Z mladého muže se vyklubal levicový ……………….. 

7. kořeněný x kořenový  

Tzv. ………………. adresář má zvláštní postavení v souborové struktuře.  

Mírně ……………… nálev na okurky je vhodný i na papriku, zelí a čalamádu.  

8. prodejní x prodejná x prodaná 

………………. nevěsta je nejznámější opera Bedřicha Smetany. 

……………….doba supermarketů byla přes svátky upravena. 

Tato medicína je už volně ………………. 

9. instalatér x instalátor 

Tento ………………. je určen především pro lidi, kteří si chtějí Ubuntu více vyzkoušet. 

Šikovný ………………. opravil kapající baterii a protékající toaletu. 

 
10. orientální x orientační 

Nábor žáků na ………………. běh probíhá po celé září ve školní tělocvičně. 

Kupte si kvalitní ………………. koberce – jejich krása neuvadá. 
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Doplň do vět správná slova. 

1. barevný x barvený x barvitý 

Můžete mi vytisknout jeden  ………………. snímek? 

Tento  ………………. příběh lásky a zrady je k dostání na DVD. 

Nabízíme speciální regenerační péči pro ………………. vlas. 

2. kosmická x kosmetická 

Pro nové zákaznice je naše  ………………. poradna zdarma. 

Druhá  ………………. rychlost je minimální úniková rychlost z povrchu planety. 

3. dvojí x dvojný x dvojitý x dvojdílný x dvojnásobný 

………………. integrál jsme ještě v matematice nebrali. 

………………. lutz skočil jako první Karl Schäfer při tréninku v r. 1926. 

Kvadratická rovnice má jeden  ………………. kořen. 

Všichni Češi pravděpodobně dostanou možnost mít  ………………. občanství. 

Oděv do deště Casanova je ………………. pracovní oblek s kapucí. 

4. registrační x registrovaný 

Jako náš  ………………. uživatel budete mít řadu výhod. 

Kdo přiděluje vozidlu  ………………. značku? 

5. levý x levicový x levotočivý 

Karel Teige byl známý  ………………. intelektuál. 

V České republice se letos znovu objevil ……………….šnek. 

Tisa je to největší  ………………. přítok Dunaje. 

6. ochranný x chráněný 

Pro pobyt na otevřeném slunci se doporučuje  ………………. faktor minimálně 15. 

Strnad luční je  ………………. pták, patří mezi kriticky ohrožené druhy. 

7. živý x živoucí x životný 

Možná tomu nevěříš, ale já jsem  ………………. důkaz. 

Proč má rod mužský  ………………. přednost před ostatními rody? 

Vždyť  ………………. pes je na tom lépe než mrtvý lev. 

8. konverzační x konzervační x konzervativní 

Od žen v politice se vyžaduje pokud možno  ………………. oblečení, 

Náš ………………. sprej zahradní nářadí čistí a ošetřuje. 

Celostátní kolo………………. soutěže v němčině se bude konat v Goethe-Institutu v Praze. 

9. šlechtic x šlechtitel 

Tento  ………………. žil za vlády českého krále a římského císaře Karla IV.   

Ivan Vladimirovič Mičurin (1855–1935) byl ruský ………………. a ovocnář. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV._Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovocn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
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1. Doplň pyramidu. 
Najdi slova, která začínají  
i končí na písmeno K 
a zapiš je do pyramidy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň následující přirovnání. Použij názvy zvířat. 

utahaný jako  ……………… věrný jako ……………… špinavý jako ……………… 

krotký jako    ……………… lstivý jako  ……………… rudý jako ……………… 

hladový jako  ……………… pomalý jako ……………… pyšný jako  ……………… 

silný jako  ……………… němý jako ……………… štíhlý jako ……………… 

3. Popiš rozdíly mezi významy slov zloděj, lupič, loupežník 

zloděj .................................................................................................................................... 

lupič ...................................................................................................................................... 

loupežník .............................................................................................................................. 

4. Hádanky: 

Co má společného komár a velbloud?.................................................................................. 

Co má společného elektřina a ústřice? ................................................................................. 
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1. Doplň roháček. Napiš slova, která začínají i končí na písmeno A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Doplň následující přirovnání. Použij názvy částí lidského těla. 

požádal ji o  ......................  na stará   ...... ………………  sypat si popel na  ..............   

je samá ....... samá  ..........  leze mu to  ... ……………… křičet z plných  ..................  

vzal ............ na  .............… běhá mu mráz po ………… láska prochází  ..................  

žila na vysoké ...................  spadl mi kámen ze  . ……… měl máslo na  ...................  

 

3. Popiš rozdíly mezi významy slov náledí, ledovka, námraza 

náledí .................................................................................................................................... 

ledovka ................................................................................................................................. 

námraza ................................................................................................................................ 

 

4. V následujícím textu jsou drobné chybičky. Opravíš je, aby rčení byla správně? 

Líná huba hotové štěstí. Co je v domě, to je pro mě. Čiň čertu dobře, žertem se ti odmění. 

Kdo dřív přijde, ten dřív bere. Kdo se bojí, nesmí do školy. Když se kácí les, létají hříbky. 

Jednou měř, dvakrát řež. Jablko nepadá daleko od domu. Dočkej času jako husa hlasu. 

Nechval dne před obědem. Nebuď zvědavý, budeš brzy vzdělaný. Hloupý, kdo dává, 

hloupější, kdo nežere. Leze to z něj jako z chlupaté veky.  Láska je nemocná čarodějka.  

...mazat jed kolem huby, být jako zmoklá opice, mlít páté přes desáté, cestou největšího 

odporu, mít šlapky na očích, dva kohouti na jednom letišti, vymámit tele z fialové krávy. 

A 
              A A 

             A   A 
            A     A 

           A       A 
          A         A 

         A           A 
        A             A 

       A               A 
      A                 A 

     A                   A 
    A                     A 

   A                       A 
  A                         A 

 A                           A 
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1. Doplň do tabulky slova, která vystihují oba významy v řádku. 
 

Pohoří v severní Africe Soubor map  

Uzeninka Zamilovaná dvojice  

Hlodavec Zařízení k ovládání počítače  

Člověk, kterému se nechce nic Linkovaná podložka do sešitu  

Mladý partner slepic Část pušky  

Sportovní náčiní k házení Paměťové médium  

Velký pavouk Účastník středověkých výprav  

Tmavě červený drahokam Zbraň naplněná explozivní látkou  

Lesní kočkovitá šelma Charakteristická vlastnost  

Psí plemeno Člověk konající dobro (hov. řidč.:)  

Alkoholický nápoj Orientální duch  

Plavecký styl Charakteristická vlastnost, rys  

Kovový nástroj na zamykání Hudební značka na začátku osnovy  

Krátkodobý výpadek paměti Otvor ve zdi k osvětlování a větrání  

Ruční nástroj na sečení Zima, chlad (expr.)  

Základní jednotka času Hudební interval mezi 1. a 2. tónem  

Horní část ženského oblečení  Vynikající, prvotřídní  

Středová kuželosečka Vypuštění některé doplnitelné části věty  

Základní část slova 
Nejvyšší taxonomická jednotka rostlinné 
nebo živočišné říše 

 

2. Popiš rozdíly mezi významy slov objevit a vynalézt. 

objevit ................................................................................................................................... 

vynalézt ................................................................................................................................ 

3. Napiš co nejvíc idiomů, slovních spojení, ve kterých se vyskytuje slovo „srdce“. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

4. K zadanému slovu zkus najít rým. 

čas  ....................................................................................................................................... 

milá  ...................................................................................................................................... 

háj  ........................................................................................................................................ 

plyne  .................................................................................................................................... 
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1. Doplň do tabulky slova, která vystihují oba významy v řádku: 

 

Africký lichokopytník Přechod pro chodce  

Lstivý člověk Psovitá šelma s dlouhým ocasem  

Hudební nástroj Výrůstek na hlavě některých savců  

Podání v tenise Opravářská služba  

Letní obuv Skákaví obojživelníci bez ocasu  

Skupina umělců Datový celek v počítači  

Utlumený stav organismu Část hlavy  

Arabský kmenový náčelník Napěněný mléčný nápoj  

Strmý vrchol kopce Nezbytná pomůcka rytíře  

Klasifikační stupeň pět 
Těleso, jehož body povrchu jsou od 
středu stejně vzdáleny 

 

Uzávěr  Formát pro kompresi dat  

Taška na spisy Krátká divadelní hra  

Viditelná část atmosféry Doplněk k jídlu  

Kruhová ozdoba hlavy králů Měnová jednotka a platidlo  

Kovové těleso naplněné výbušninou 
Velká kočkovitá šelma s šedohnědou 
až červenohnědou srstí 

 

Slanina Přebytečný lidský tuk (expr.)  

Řeka v Jižní Americe Bojovná žena, s muž. vlastnostmi  

Malý šedý motýl Jednotka látkového množství  

Výstřední chování Zpomalení hospodářského vývoje  

Noční zábavní podnik Jednotka atmosférického tlaku  

 

2. Popiš rozdíly mezi významy slov myslivec, hajný, lesník. 

myslivec ................................................................................................................................ 

hajný ..................................................................................................................................... 

lesník .................................................................................................................................... 

 
3. Vypiš co nejvíc slovních spojení a idiomů, ve kterých se vyskytuje číslo „pět“. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 
4. Najdi slova, která obsahují všechny samohlásky a, e, i, o, u, y. 

Tabulka napoví: 

   A  E  I  O  U  Y 

 A  E  Í  O U   Y  
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1. Popiš rozdíly mezi významy slov.  

zeď a stěna  .......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

lanovka a vlek  ...................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

muzikál a opereta  ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

krádež a loupež  ................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

motýl a můra  ........................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

zajíc a králík .......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

primát a primátor  ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

průliv a průplav  .................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

 

2. Napiš co nejvíc slov, která obsahují skupinu písmen „okr“. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 

3. Vymyslete co nejvíce názvů povolání, činností, které končí na danou příponu. 

-tel:  ....................................................................................................................................... 

-ič:  ........................................................................................................................................ 

-ýr:  ....................................................................................................................................... 

-or:  ....................................................................................................................................... 

-ec:  ....................................................................................................................................... 

-ák:  ....................................................................................................................................... 

-ík: ........................................................................................................................................ 

-er:  ....................................................................................................................................... 

 

4. Najděte slova (přídavná jména, podstatná jména) začínající na záporku ne-, která 

v češtině nemají tvar bez záporky. (např. nejapný,  japný?). 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 



 
České pětiminutovky  LINGEA 

8 

 

 

1. Popiš rozdíly mezi významy slov.  

sekunda a vteřina ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

hurikán a tornádo .................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

džem a marmeláda ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

povodeň a záplava ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

kůra a kúra ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

krokodýl a aligátor ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

rohy a parohy ........................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

 

2. Napiš co nejvíc slov, která obsahují skupinu písmen „pes“. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 

3. Vylušti anagramy: 

RAMLEKA  ........................................................................................................................... 

CENOSLI   ............................................................................................................................ 

OŽALKR     ........................................................................................................................... 

VRČETEC   .......................................................................................................................... 

 
4. Sestav co nejvíc slov složených jen ze souhlásek. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 

5. Sestav co nejvíc slov s využitím písmen pouze z daného slova. Písmena se nesmí 

opakovat.  Slovo může mít libovolný počet písmen, minimálně však dvě. 

SPOKAR ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

POSTEL ............................................................................................................................... 

CELNÍK  ................................................................................................................................ 

OSEL .................................................................................................................................... 
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1. Najdeš slova, která končí na -el (-tel)? Zapiš je do roháčku. 

 

              
L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

             
E L 

                
 
2. Uprav popletené idiomy. Spoj čarou části, které k sobě skutečně patří.  

Bez peněz ani smrt nebere. 

Co je šeptem, není pro mě. 

Čistota hotové neštěstí. 

Kdo chce psa bít, musí s nimi výt. 

Dvakrát měř, třetí se směje. 

Kdo dřív přijde,  hůl si vždy najde. 

Kde nic není, do hospody nelez. 

Co je v domě, to je s čertem. 

Když se dva perou, ke stáru jako když najdeš. 

Kdo chce s vlky být, ten dřív mele. 

Kdo lže, ten krade. 

Líná huba půl zdraví. 

Kdo se bojí, tak se z lesa ozývá. 

Jak se do lesa volá, nesmí do lesa. 

Co se v mládí naučíš,  jednou řež. 
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1. Uprav popletené idiomy. Spoj čarou části, které k sobě skutečně patří.  

Lepší vrabec v hrsti než  neštěstí v lásce. 

Kdo šetří,  sám sobě škodí. 

Kdo pozdě chodí,  nic nepokazí. 

Kdo nic nedělá,  moc se dozví. 

Kdo se moc ptá, má za tři. 

Štěstí ve hře, zajícova smrt. 

S chutí do toho  peklem se ti odmění. 

Čiň čertu dobře,  a půl je hotovo. 

Mnoho psů  holub na střeše. 

Tichá voda  nekouše. 

Pes, který štěká, břehy mele. 

Komu se nelení,  tak si i lehne. 

Jak si kdo ustele, létají třísky. 

Když se kácí les, tomu se zelení. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

 

2. Najdi slova, která obsahují uvedené tři samohlásky (v zadaném pořadí).  

a-e-i ...................................................................................................................................... 

e-i-o ...................................................................................................................................... 

i-o-u ...................................................................................................................................... 

 

3. Sestav co nejvíc slov složených jen ze souhlásek. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 
4. Vypiš co nejvíc slovních spojení a idiomů obsahujících slovo „hlava“. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 

5. Vylušti anagramy: 

LOSOK  ................................................................................................................................ 

NAHRAV ............................................................................................................................... 

LÁTIPUN   ............................................................................................................................ 

BYRLEVA    .......................................................................................................................... 

SOTACEK   .......................................................................................................................... 

 
 
Poznámka: Při plnění úkolů lze využívat stránky o češtině www.nechybujte.cz. 


