
CHYBNÉ TVARY SLOV 
 

Která z následujících vět obsahuje chybný tvar slova? 

1.  

A)  Dokáže zařídit téměř cokoli, je zkrátka geniálním vynálezcem. 

B)  V knize nalezneme četná vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích. 

C)  Pusťte se do toho, pane vynálezče, váš nápad se nám velmi líbí! 

D) Pojmenovat stanici po nějakém objeviteli či vynálezci není tak jednoduché. 

 

2.  

A) Obě listiny byly opatřeny přivěšenými pečetěmi. 

B)  Až na schůzce s notářem se seznámil se závětěmi svých rodičů. 

C)  Radnice se těmito kampaněmi snaží zmenšit bariéru mezi občany. 

D) Pokoušel se vyšplhat na skálu obrostlou plavuněmi. 

 
3.  

A) Vždy si ověřte, že znáte pravidla silničního provozu všech evropských zemích, 
které navštívíte. 

B) Proslýchá se, že jedním z oddávajících bude i sám starosta obce. 

C) Po oslavě babiččina jubilea jsem byl najeden k prasknutí. 

D) Po letech strávených v rajském podnebí prosluněného města bývají jeho 
obyvatelé extrémně zimomřiví. 

 

4. 

A) Když jsem ale viděl ceníky nejrůznějších hotelů a jiných ubytovacích zařízení, 
pokoušely se o mě mrákoty. 

B) V roce 2006 si v celovečerním filmu zahrál geniálního dětského klavíristu, 

který před přehnaně starostlivými rodičmi prchá za dědečkem. 

C) Ve většině případů však neexistují spolehlivé lékařské důkazy, které by tuto 
domněnku potvrzovaly. 

D) Někteří se v obou testech projevili jako nejstatečnější, jako první se totiž 

odvážili opustit úkryt a vydat se na průzkum neznámého prostředí. 

 

 

 
Nalezněte ve větě chybný tvar slova a napište jej správně: 
 

 

5. 

Klepněte tedy na tuto volbu, provedené změny potvrďte tlačítkem OK a odhlašte se ze 

systému, případně restartujte počítač. 



Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

6. 

Lis seděla u počítače se sluchátkami na uších a třískala do kláves jako bubenice slavné 

rockové kapely, zatímco Dan slídil po nové sekretářce, oné brunetě, ale žádná jeho popisu 

neodpovídala. 

 

 

7. 

Abyste mohli začít vydělávat na platformě YouTube, musíte mít alespoň tisíc odběratel 

a čtyři tisíce zhlédnutých hodin svých videí. 

 

 

 

 

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu 
https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si 
můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části. 

 

 
Správné odpovědi: 
 
1. C) správně vynálezce 

2. B)  správně závěťmi/závětmi 

3. A) správně zemí 

4. B) správně rodiči 

5. odhlaste 

6. sluchátky 

7. odběratelů 

https://prirucka.ujc.cas.cz/

