
Lexikální pravopis 
 
Anotace: Procvičení lexikálního pravopisu
Předmět: Český jazyk
Téma: Lexikální pravopis
Cíl: Žák si opakuje lexikální pravopis. Žák tomuto učivu rozumí a toto porozumění dokáže aplikovat 
na řešení zadaných úloh.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 45 minut
Použité metody, formy: Dovednostně-praktická metoda, metoda samostatné práce, forma 
individualizovaná a skupinová
Kritéria hodnocení: Za správnou odpověď bod

1. Doplňte i/í/y/ý:                                                                                                              48 BODŮ
bílý pes, lyžařský kurz, vymýtit les, spací pytel, sbírat houby, v dálce se blýskalo, je povýšený, silný 
muž, myslel jen na sebe, dočkal se povýšení, viklal se mi zub, velké sídlo, dobytkářství, obyčejný, 
opičí se po něm, nejsem na to zvyklý, rozplývat se na jazyku, slídil kolem, přepychový pokoj, najedl 
se dosyta, rozbité hračky, hlemýždí ulita, všechno mu prominuli, dlouhá zima, přiletěl netopýr, odbila 
půlnoc, umývej si ruce, rozmýšlel se dlouho, Petra je vyšší než já, zamykat dveře, sýkora, zpychnout, 
libové maso, slavnostní uvítání, myslivna, pelyňkový likér, svému nadřízenému vykal, přibil hřebík, 
horská víska, bída, zmizet z dohledu, bydliště, byla doma sama, slavný jazykovědec, bicí nástroje, 
mlýn, zamítnout žádost, sypal ptáčkům zrní

2. Doplňte i/í/y/ý:                                                                                                              42 BODŮ
osudová chvíle, velké převýšení, sídlili daleko, kopýtko, dlouhá míle, usypala trochu cukru, cizí 
jazyk, lichotivý střih šatů, býčí krev, velký liják, nesmyslný názor, vařila myšička kašičku, pořádně 
to požvýkej, vyzývavé chování, umělá líheň, žvýkat, nedobytný hrad, upír, můj syn, vylíčil nám děj 
opery, násyp, písečná duna, býložravec, sýrařství, úmyslná chyba, veřejné mínění, vzlykat, přinesl mi 
lilie, obyvatel Prahy, výří křídlo, hmyz, sklo se blyštělo, lysá hlava, mlít mouku, zvýšený zájem, vískat 
ve vlasech, zmýlená neplatí, lýkožrout, v rybníce ubylo vody, podstoupil tvrdý výcvik, má velký pysk, 
dobytek

3. Doplňte i/í/y/ý:                                                                                                               46 BODŮ
Nezamysl, Vilém, Litomyšl, Visla, Přemysl, Zbyněk, Vysoké Mýto, Bystřice, Vyšehrad, Přibyslav, 
Sibiř, Bystrouška, Ruzyně, Vyškov, Sychrov, Milan, Volyně, Lysá nad Labem, Vizovice, Emil, Kamýk, 
Zbyšek, Mikoláš, Bydžov, Křesomysl, Spytihněv, Vít, Nový Bydžov, Zita, Pyreneje, Lysá hora, Vítězslav, 
Pythagoras, Nezamyslice, Bílovice, Milevsko, Jaromír, Vizovice, Chropyně, Zikmund, Vítek, Mikulčice, 
Hrabyně, Pyšely

3. Potrhněte slova, která jsou napsána špatně, a napište jejich správný tvar.     6 BODŮ
skútr, téma, fůze, bravurní, aktuální, existence, manuální, kurz, bufet, sezóna, markíza, hausbót, 
kultura, gibbon, extremismus, grafiti, zkonfiskovat, butik, inventura, strečink, celulóza, zkonsolidovat, 
pedikůra, zpopularizovat, zfanatizovaný, korektura, schema, citron, exkurze, procedura, tipovat vítěze, 
brífing
 
fúze, markýza, graffiti, pedikúra, schéma, brífink
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4. Doplňte i/í/y/ý:                                                                                                            44 BODŮ
bibliotéka, epizoda, kantýna, firma, disharmonie, hypotéka, navigace, organismus, mystika, emigrant, 
syntéza, pyramida, rafinovaný, pódium, abstinent, disciplína, riziko, bizon, mystifikovat, civilizace, 
vitrína, biftek, diplom, primabalerína, licence, miniatura, pyré, hieroglyf, signál, silážovat, privátní, 
tinktura, lineární, perspektiva, vízum, dialog, prezident, medicína, hyacint, planetárium, kolektiv, 
dyslektik, hypochondr, bernardýn

5. Doplňte s/z/vz:                                                                                                            23 BODŮ
ztratila se, sklouzl na zledovatělém chodníku, zlostí zezelenal, sužovaly ho velké bolesti zad, vzpažte, 
sjezd spisovatelů, shnilá jablka, děti strhly ubrus ze stolu, ztvrdit kov, vztáhl ruku po klice, zburcoval 
nás zvuk sirény, toto místo se velice změnilo, sbíráme houby, přijel zprava, splašený kůň, voda stekla 
do kanálu, ztepilý junák, zlomenina, Shakespeare napsal Zkrocení zlé ženy, shodil vázu na zem, sbor, 
zkrátil si cestu, setřel si pot z čela

6. Zakroužkujte správnou možnost:                                                                            52 BODŮ
Kutnohorský dekret, restaurace U Kašny, dominikán, Kutná Hora, Severní ledový oceán, Karlova 
univerzita, lékárna U Zlatého míče, první světová válka, Český Krumlov, Petr Veliký, planeta Merkur, 
běloch, Dušičky, řeka Tichá Orlice, polština, náměstí Míru, Uherské Hradiště, Čech, Řád bílého lva, 
Masarykovo náměstí, Seifertovy básně, Štědrý den, Niagarské vodopády, napoleonské války, moře 
Středozemní, hrad Karlštejn, pohoří Malé Karpaty, Lucemburkové, ostrov Svatá Helena, Severní 
Amerika, Karel Havlíček Borovský, ulice Bratří Čapků

7. Podtrhněte správnou variantu.                                                                                12 BODŮ
Z ticha/Zticha se ozval výkřik. Dvacátéhoprvního/Dvacátého prvního prosince napadl sníh. V testu 
získal třiatřicet/tři a třicet bodů. U toho domu zahni doleva/ do leva. Již tři sta/třista let patří tento 
zámek jeho rodině. Nevíš, zdali/zda-li to stihl? Pojedeme-li/Pojedeme li zítra do Brna, určitě se u 
tebe stavíme. František-Ladislav/František Ladislav Čelakovský napsal Ohlas písní českých. Marie 
Curie-Skłodowská/Curie Skłodowská byla významná vědkyně. Koupil si francouzsko-český/
francouzskočeský slovník. Na hoře/Nahoře Radhošť stojí sousoší svatého Cyrila a svatého Metoděje. 
Tento známý historik psal hlavně populárně-vědecké/populárně vědecké knihy. 


