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Kontrolní test-SOU-M3-56 
 

1. Které z následujících vět jsou jednočlenné: 
a) Včera pozdě večer se přece jen rozpršelo. 
b) Nemám proti tomuto tvrzení žádnou námitku. 
c) Bylo parno. 
d) Jděte sin hrát. 

 
2. Označte, ve kterých větách je několikanásobný větný člen:  

a) Na mistrovství světa v biatlonu si vedli úspěšně všichni naši reprezentanti. 
b) Ze služebních i soukromých cest po Asii se v září vrátili přední politici. 
c) Zajímal se o vědu a techniku. 
d) Zkoušel různé tvary letadel. 

 
3. Doplněk jako větný člen s dvojí závislostí zároveň rozvíjí: 

a) sloveso a podstatné jméno 
b) přídavné jméno a podstatné jméno 
c) podnět a přísudek 
d) podnět a předmět 

 
4. Ve kterých větách je nesprávná interpunkce: 

a) Nakladatelství Albatros vydalo moji, první knihu pro děti. 
b) Cukr je obsažen nejen v cukrové třtině, ale i ovoci. 
c) Řekl jsem to, myslím, jasně. 
d) Z hradu, postaveného na skále zbyly trosky. 

 
5. Určete podmět ve větě Kampak spěcháte, pane?: ………………………………………… 
 
6. Druhá věta v souvětí - Oznámil mi, že dál se mnou nepůjde. - je: 

a) vedlejší příslovečná časová 
b) vedlejší podmětná 
c) vedlejší přívlastková 
d) vedlejší doplňková 
e) vedlejší předmětná  

 
7. Kolik hlavních vět minimálně musí obsahovat souvětí souřadné: 
 
8. Jaký je poměr mezi větami v souvětí: Přijdu určitě, neboť mi na tom hodně záleží. 

a) důsledkový 
b) důvodový 
c) slučovací 
d) stupňovací 
e) vylučovací 
 

9. Ve kterých větách je obsažen přívlastek neshodný: 
a) Nastal podzim a s ním i čas zrání ovoce. 
b) Jeho přítelkyně Renata má velmi zajímavé povolání. 



c) Brána pekla byla hrůzostrašná. 
d) Ten den se vydařil. 

 
10. Spojky ač, ačkoliv, i když, třebaže uvozují vedlejší větu: 

a) příslovečnou časovou 
b) příslovečnou podmínkovou  
c) příslovečnou přípustkovou 
d) příslovečnou způsobovou 
e) příslovečnou místní 
 

11. Která slova mají více významů: 
a) sním 
b) hračička 
c) bdím 
d) lavička 
e) kočička 

 
12. Nespisovná mluva lidí žijících v určité oblasti se nazývá: 

a) dialekt 
b) slang 
c) argot 
d) obecná čeština 
 

13. Která synonyma můžeme použít místo přísudku ve větě: Vítr se hnal krajinou. 
a) loudal se 
b) valil se 
c) chvátal 
d) ploužil se 
e) řítil se 
 

14.  Ve kterých větách je obsažena zdrobnělina: 
a) Dívka si nemohla vzpomenout, kde koupila svou knížku. 
b) Rafičky na hodinách ukazovaly půlnoc. 
c) To jsou jen řečičky. 
d) Koupila dvě hlávky zelí. 

 
15. Které z vět zahrnují metaforické vyjádření: 

a) Myslím, že jsem pro něho úplně ztratila hlavu. 
b) Vědci se přou, zda hlava pračlověka nebyla ve srovnání s dneškem větší. 
c) Na jaře vyrašily něžné kočičky. 
d) Mourovaté kočičky mají hedvábnou srst. 


