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Souhrnné opakování 2  

(zájmena a číslovky) 

 

1. Rozhodni, zda je věta pravopisně správně. 

a/ Pravil jí, aby si dala pozor a nevrtěla tolik sebou.       ANO - NE 

b/ Pozdravuj ji a vezmi jí s sebou i pár jablek.      ANO – NE 

c/ Vystoupili jsme až na samí vrchol hory.      ANO – NE  

d/ Pojďme se podívat na tu našu zahrádku.      ANO – NE 

e/ Na jaře jsou stromy samý květ a krásně voní.     ANO – NE 

f/ Bez vás dvou to asi nepůjde.            ANO – NE  

g/ Poskytli ubytování ještě pětima turistům.     ANO – NE 

h/ Naše rychlobruslařka vyhrála 1. místo!      ANO – NE 

i/ Bez jeho je mi doma smutno.        ANO – NE 

j/ Na výlet nás pojede celkem dvacetjedna.      ANO – NE 

k/ Stál na zemi pevně oběma nohama.       ANO - NE 

l/ Za našim domem je zahrada a na ní pravidelně pěstujeme zeleninu.    

             ANO - NE          

 

2. Zapiš číslovku slovy. 

a/ Každý si s sebou vezměte alespoň __________ (2) náhradní kalhoty. 

b/ Za ___________ (7) horami a řekami, žila jedna kouzelná babička… 

c/ Prahu denně navštíví několik ___________ (100) lidí. 

d/ __________________ (24) děleno _____________ (2) je kolik? 

e/ Náš Aleš skončil padákem už ______________ (10krát). 

f/ Stolička byla jen se ______________ (3) nohami.   

g/ Myslím, že Karolína žije _____________ (2) život. 



3. Vyber správnou variantu.       

a/ Mezi číslovky nepatří: 

   A padesát  B padesátník  C padesátý 

b/ Mezi neurčité číslovky nepatří: 

   A mnoho   B několik   C nic 

c/ Které spojení není správné: 

   A osmery fixy  B pět kalhot  C tři ponožky 

d/ Číslovku 6 bychom římskými číslicemi zapsali: 

   A VI   B XI    C IV 

e/ Které sloveso můžeme přidat do věty: Petr sebou ___________. 

   A odnesl      B přivedl   C cuknul 

f/ Které slovo nemůžeme doplnit. Pes, ________ štěká, nekouše. 

   A jež   B který   C jenž     

g/ Zájmeno neurčité není: 

   A někdo   B kdosi   C nikdo 

h/ Doplň. Setkali jste se už s ___________ sestrami? 

   A mími   B mými   C mímy 

i/ Který tvar je správný: 

   A s tisíci lidma B bez tisíce lidí   C o tisíc lidech 

j/ Kde je nesprávně zapsaná tečka. 

   A strana 5.  B 12. díl  C 45. Ročník 

k/ Číslovkou není: 

   A jeden   B jedny  C jediný  

l/ Urči počet zájmen ve větě. 

   Nic platno, Dášo. Tak já ti něco povím o lidech.  

      A 3   B 4       C 5  

 



Řešení 

 

1. Rozhodni, zda je věta pravopisně správně. 

a/ Pravil jí, aby si dala pozor a nevrtěla tolik sebou.       ANO - NE 

b/ Pozdravuj ji a vezmi jí s sebou i pár jablek.      ANO – NE 

c/ Vystoupili jsme až na samí vrchol hory.      ANO – NE  

d/ Pojďme se podívat na tu našu zahrádku.      ANO – NE 

e/ Na jaře jsou stromy samý květ a krásně voní.     ANO – NE 

f/ Bez vás dvou to asi nepůjde.            ANO – NE  

g/ Poskytli ubytování ještě pětima turistům.     ANO – NE 

h/ Naše rychlobruslařka vyhrála 1. místo!      ANO – NE 

i/ Bez jeho je mi doma smutno.        ANO – NE 

j/ Na výlet nás pojede celkem dvacetjedna.      ANO – NE 

k/ Stál na zemi pevně oběma nohama.       ANO - NE 

l/ Za našim domem je zahrada a na ní pravidelně pěstujeme zeleninu.    

             ANO - NE  

         

2. Zapiš číslovku slovy. 

a/ Každý si s sebou vezměte alespoň dvoje náhradní kalhoty. 

b/ Za sedmero horami a řekami, žila jedna kouzelná babička… 

c/ Prahu denně navštíví několik stovek lidí. 

d/ Dvacet čtyři děleno dvěma je kolik? 

e/ Náš Aleš skončil padákem už desetkrát  

f/ Stolička byla jen se třemi nohami. 

g/ Myslím, že Karolína žije dvojí život. 

 

3. Vyber správnou variantu.       

a/ B padesátník   

b/ C nic 

c/ B pět kalhot   

d/ A VI    

e/ C cuknul 



f/ A jež    

g/ C nikdo 

h/ B mými   

i/ B bez tisíce lidí   

j/ A strana 5.   

k/ C jediný  

l/ B 4   
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