1. K následujícím slovům najděte synonyma:
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1. BÝT

A. získat

2. BÍT

B. přitlouct

3. ZBÝT

C. vsunout náboj

4. ZBÍT

D. existovat

5. NABÝT

E. tlouct

6. NABÍT

F. navýšit

7. PŘIBÝT

G. údery oznámit čas

8. PŘIBÍT

H. zůstat

9. DOBÝT

I.

ztlouct

10. DOBÍT

J.

provést ledabyle

11. ODBÝT

K.

zmocnit se

12. ODBÍT

L. doplnit energii
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2. Doplňte do vět slova z těchto dvojic:
bil x byl

Proč ses _______?

zbil x zbyl

__________ mi ještě bonbon.

odbily x odbyli
dobili x dobyli

_________ jsi včera ve škole?

____________domácí úkol.
Rytíři __________hrad.

Prý jsi ho ___________.
Hodiny _________ půlnoc.

______________spoustu bojovníků.

pobila x pobyla __________se s ní v parku.

___________ u nás celý večer.

nabil x nabyl

Ve škole __________ vědomosti.

přibil x přibyl

____________obraz na zeď.

___________ si pušku.

__________nám nový student.

3. Použijte tato slova ve větách:
nebyli ___________________________________________________________
nezbylo __________________________________________________________
dobil ____________________________________________________________
odbyla___________________________________________________________

4. Doplň -i,/-í; -y/-ý:
odb__t práci

nab__t bohatství

neb__li nemocní

srdce b__lo

rozb__t vázu

přib__t na váze

přib__l hřebík

b__lo to špatné

b__li na chatě

neb__la ráda

kluci se dob__li

nab__té koleno

b__je na buben

nab__l zbraň

dob__vat zlato

dob___t pevnost

déšť b__l do stanu

zb__li spolužáka

zb__lo mi 10 Kč

přib__la mi známka

nab__la si mobil

nab__t vědomosti

vyb__t míčem

nezb__lo už nic

5. Doplňte do vět slova z těchto dvojic:
lysá x lísá

Kočka se ráda__________. Jeho hlava je úplně ____________.

blízká x blýská Venku se __________ a hřmí. Je mi hodně _____________.
lyska x líska ___________ je keř. _____________ je vodní pták.
lýčí x líčí

Mám tašku z __________ . Klaun si _____________ obličej.

lyže x líže

Matěj ___________ zmrzlinu. Koupil si nové ______________.

mlít x mlýn

Na kraji lesa stojí __________. Lidé sem chodí _________ obilí.

6. Doplňte -i/í; -y/ý:
ml__nek na pepř

hezky se nal__čila

nepl__tvej vodou

rozpl__vat se

nel__sej se ke mně

l__čený provaz

l__sina na hlavě

ml__t kávu

rozl__t mléko

venku se zabl__sklo

opl__vat krásou

L__sá hora

l__že l__zátko

pták l__ska

ml__nský kámen

zal__kat se pláčem

l__skové oříšky

vypůjčené l__že

l__čit past

pl__tký talíř

bl__zký přítel

pl_šový král_ček

l__bezně voní

upl__nulá hodina

smutné vzl__kání

nal__nkovat sešit

brouk l__kožrout

7. Vymyslete věty se slovy:
my

- _____________________________________________________

mi

- ____________________________________________________

mýt

- ____________________________________________________

mít

- _____________________________________________________

mýval

- _____________________________________________________

míval

- _____________________________________________________

milý

- _____________________________________________________

mýlí

- ____________________________________________________

8. Doplňte -i/-í; -y/-ý:
prom__šlený plán

nejm__lejší vzpom__nka

nam__řila m__čem

zam__chat karty

zm__lila se

nem__t peníze

m__t se dobře

hlem__ždí ulita

m__jí se m__dlem

dostali sm__k

nelži m__

usm__vat se

svědom__tý žák

přes den nezam__káme

m__val se dobře

zasněžená m__tina

m__chá omáčku

m__ jsme vyhráli

um__tá m__stnost

ochm__řená ptáčata

zm__zela v m__ší díře

to je nesm__sl

vym__cený les

sm__čka na tkaničce

krtek je hm__zožravec

dny rychle m__jí

roztom__lé štěně

m__cí prostředek

m__t nádobí

ve sklepě je cítit m__šina

9. Vymyslete věty se slovy:
pyl - _____________________________________________________________
pil - _____________________________________________________________
opylovat - ________________________________________________________
opilovat - ________________________________________________________
pýcha - __________________________________________________________
píchá - ___________________________________________________________
slepýš - __________________________________________________________
slepíš - __________________________________________________________

10. Doplňte do přirovnání vhodná slova:
Nemotorný jako __________________.

pytel

__________________ jako páv.

kopyto

__________________ jako růžička.

čepýří se

Na hrubý ___________hrubá záplata.
__________________ jako kohouti.

pyšný
pýří se

11. Doplňte -i/í; -y/-ý:
přep__chové b__dlení

sáček z p__tloviny

klop__tl o kámen

nap__navý příběh

p__chá mě do zad

op__lovat si nehty

zp__tuje svědomí

klop__tavá chůze

kousl se do p__sku

p__tel p__lin

nabroušená p__la

houba p__chavka

op__lují květy

p__l p__vo

nap__š krasop__sně

hrát si na p__sku

p__šná princezna

rozčep__řené vlasy

odp__kat si trest

netop__ří let

p__lný žák

p__řit se studem

p__lot letadla

čertí kop__tko

sb__rá p__l

zp__vá p__sničku

slep__š vázu lep__dlem

12. Vymyslete věty se slovy:
sýra - ____________________________________________________________
síra - ____________________________________________________________
sypat - ___________________________________________________________
sípat - ___________________________________________________________
u syna - __________________________________________________________
usíná - ___________________________________________________________
sytý - ____________________________________________________________
v síti - ___________________________________________________________

13. Doplňte -i/-í; -y/-ý:
s__rová zelenina

pos__lat bal__k

s__náček us__ná

zas__t sem__nko

s__chravá noc

pros__t o pos__lu

hlas__tě s__čí

pl__sňový s__r

rybářská s__ť

zapálená s__ra

chraptí až s__pe

us__chající kytka

s__lný l__ják

s__slí mládě

husí s__kot

zás__p na os__pky

s__novec ze S__chrova

chléb se s__rem

přes__cený žaludek

os__řelé dítě

rozs__pané knofl__ky

hb__tá las__čka

nas__pat zrní

měs__c pros__nec

s__čkovo houkání

s__lnice vys__chají

přes__pací hodiny

královské s__dlo

s__rová omáčka

pros__vat mouku

pos__pat chodník

krab__čka s__rek

s__tko na čaj

najedla se dos__ta

s__pký p__sek

l__sty os__ky

14. Vyberte správná slova do vět:
výt x vít , výr x vír , výška x vížka , výskat x vískat , vyděl x viděl , vyset x viset
Z rozhledny dobře __________ do kraje. Děti na hřišti hlasitě ______________.
Spravují __________ kostela. Slyšel jsem houkání _______. Děvčata _________
věnečky z pampelišek. Babička ___________ vnučce vlasy. Košile ___________
na ramínku. Učili se skákat do ___________.Chystá se ____________ hrášek do
záhonu. Vzdušný _______ odnesl spadané listy. Pes začal žalostně __________.
___________ číslo čtyřicet pěti.

15. Doplňte -i/í; -y/-ý:
v__dlička

v__robek

v__mluva

v__tat

v__skok

v__dět

v__jížďka

v__právět

v__klat

v__vézt

v__lomit

v__hled

16. Vypište slova s předponou /prefixem:

v__řešit

v__těz

v__čko

v__mysl

v__chřice

v__sí

v__počet

v__ník
v__tr

17. Doplňte -i/í; -y/-ý:
telev__zní nov__ny

to je jen v__mluva

v__set na hřeb__ku

to je vaše v__na

nejsem na to zv__klý

zav__la bolestí

v__soká budova

trhat v__no na v__nici

ulov__t zv__ře

plastové v__čko

v__seté ob__lí

v__dří a v__ří mláďě

pov__kování diváků

dospělým v__káme

radostné přiv__tání

vana v__řivka

rozv__klaná židle

nouzový v__chod

s__lný v__tr

v__ to nev__díte

nejv__šší strom

žalostné v__tí

starodávné zv__ky

v__klíčený hrášek

v__malovat v__kres

v__léčit v__rózu

zv__tězit v soutěži

v__žlovitá postava

větrný v__r

nev__skejte tolik

v__ra v Boha

přežv__kat potravu

sv__tící sv__cen

postavená z__dka

nez__vej a jdi spát

v__plázni jaz__k

dvojjaz__čný slovník

ruz__ňské letiště

překaz__t plán

z__tra jedu na v__let

z__skal úspěch

brz__čko bude z__ma

přijďte brz__

v__z__vám tě na souboj

z__rá na ciz__nce

známý jaz__kovědec

pokaz__t z__p

jaz__ková učebna

oz__val se pov__k

kočičí jaz__čky

z__nkový plech

s__chravý podz__m

pluje po jez__rku

naz__vá se Ruz__ně

dřevěný voz__ček

cizojaz__čná kniha

lapá hm__z jaz__kem

18. Doplňte –i/í; -y/-ý:

