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Kontrolní test- SOU- M1-12 
 
1. Která slova jsou pravopisně správně: 

a) smýkat 
b) vyvynutý 
c) mýdlo 
d) sirovátka 
e) pilník 
 

2. Které slovo ve větě – Z Vašich námitek vyplývá neomilný závěr. -  je pravopisně chybné:  
…………………………………………………………. 
 

3. Ve kterých z následujících vět je pravopisný nedostatek: 

a) Písečné bouře nejsou ničím neobvyklým. 
b) Vynález knihtisku víznamně ovlivnil rozvoj vzdělanosti. 
c) Neviditelný záblesk se myhl nebesy. 
d) Máme rádi smysluplnou práci. 
 

4. Ve které větě je použito přejaté slovo pravopisně špatně: 

a) Pravidelně docházím na rehabylitační cvičení. 
b) Hybridní technologie si žádají nové materiály. 
c) Xenofobie je nám cizí. 
d) Polygrafický průmysl se rychle rozvíjí. 
 

5. Označte větu s pravopisnou chybou: 

a) Zima uhodila nemilosrdně brzy. 
b) Z víšky se řítil přímo ďábelským tempem.  
c) Myslím, že tvé chování je neomluvitelné. 
d) Miminka jsou pečlivě ošetřována. 
 

6. Které výrazy jsou pravopisně správně: 

a) disciplína 
b) metafyzický  
c) krytika 
d) profesionálně 
e) lyberál 
 

7. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 

a) Dluhy se stávají ůhlavním nepřítelem rozvoje. 
b) Neúspěšní kandidáti se nemohou hlásit do dalšího kola. 
c) Vaše zprávy jsou neůplné. 
d) Tato léčebná kůra nebyla efektivní. 
 

8. Ve které skupině slov jsou nesprávně zařazena slova s ú: 

a) únosný, bezúčelně 
b) nedúsledné, úžas 
c) neúhledný, úhlopříčka 
d) vyústit, mnohoúhelník 



 
9. Které z možností jsou správně: 

a) Chodit pravidelně na manikuru je užitečné. 
b) Chodit pravidelně na manikúru je užitečné. 
c) Mezi znaky národa patří jeho kultura. 
d) Mezi znaky národa patří jeho kultúra. 
 

10. Kde jsou správně napsány zdvojené souhlásky: 

a) požadovaná vyšší úroveň  
b) tižší chod stroje 
c) kamenné stavby 
d) rostliný tuk 
e) nejjasnější svit 
 

11. Předpona s je správně užita ve větách: 

a) Slavnostní shromáždění začalo přesně.  
b) Taková stráta jistě zamrzí. 
c) To se scela vymyká jejímu chápání. 
d) Mám dobře schovanou platební kartu. 
 

12. Ve kterých z následujících skupin slov jsou zahrnuta slova se správnou předponou s: 

a) svolat, sbalení  
b) schválně, zkomírat 
c) srazit, stlumit 
d)  svazek, smontovat 
 

13. Vyberte větu, ve které jsou správně užity předložky s/z: 

a) Ze samé radosti si nestačila ani vyndat šaty se skříně. 
b) S batohem na zádech se vydal na cestu z města. 
c) S touhy po poznání úplně onemocněl. 
d) Společně z tebou oslavíme i náš svátek. 
 

14. Která příslovce nejsou pravopisně správně: 

a) vzájemně 
b) krkolomně 
c) dojemě 
d) zřejmě 
e) nemněně 
 

15. Označte, ve které z následujících skupin slov je pravopisná chyba: 

a) sepjetí, měsíční 
b) obětavost, běžný 
c) vjezd, objemný 
d) měňavka, zpěvný 
 

16. Rozhodněte, která z vět není pravopisně správně: 

a) Mezi všemi zavládlo porozumění. 
b) Pomněnky mají drobný květ. 
c) Měsíční záře nás okouzlila. 



d) Úplně zapoměla na své povinnosti. 
 

17. Ve kterých větách jsou užity tvary zájmena já správně: 

a) Ve mně se prý skrývá talent.  
b) Udělej to pro mě. 
c) Kdo na mně volal?  
d) Už mají za mě náhradu. 
e) Měli ve mě skutečnou oporu. 
 

18. Která dvojice zeměpisných názvů není bez chyby: 

a) Krušné hory, Staré Město 
b) Olivetská hora, Dolní drahovice 
c) Františkovy Lázně, Dolní Rychnov 
d) Balkánský poloostrov, Šumavský Špičák 
 

19. Kde je nesprávně použito velké písmeno: 

a) Přejeme všem Radostné vánoce. 
b) Přejeme všem radostné Vánoce. 
c) To bude dokonalá silvestrovská zábava. 
d) To bude dokonalá Silvestrovská zábava. 
 

20. Která z vět je bez pravopisné chyby: 

a) Dvořákovy Slovanské tance jsou stále populární. 
b) Petiškovy staré řecké báje a pověsti jsou nezapomenutelnou knihou. 
c) Zaujala nás Šrámkova sbírka splav. 
d) Zajímavé album představuje divné století od J. Nohavici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


