
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JOSEF HRUŠKA 
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_13_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M1-13 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. ROČNÍK 
Datum tvorby: 5. 12. 2012           Datum ověření: 25. 3. 2013  
Klíčové slovo: tvarosloví 
Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro žáky    
1. ročníku a slouží k prověření jejich znalostí gramatiky se 
zaměřením na tvarosloví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontrolní test- SOU- M1-13 
 
1. Která slova představují slova ohebná: 

a) jedna 
b) čí 
c) jednotně 
d) ouha 
e) směle 

 
2. Kterým slovním druhem ve větě -  Jí je to zcela jedno. -  je slovo jí:  

…………………………………… 
 

3. Ve které z následujících vět jsou pouze slova neohebná: 

a) Z ničeho nic všichni úplně zmlkli. 
b) Mám se celkem dobře. 
c) Jinak v pořádku? 
d) Sem a tam, ale přitom nikdy nikam. 

 
4. Ve které větě se vyskytuje tvaroslovná chyba: 

a) Pane soudče, já říkám vždy jen pravdu. 
b) Tak takto ne, mládenče! 
c) Nápěv písně byl všem známý. 
d) Naši známí jeli do Španělska. 

 
5. Označte větu s citoslovcem v roli podmětu: 

a) Au, to bolí! 
b) To je ale nepořádek, fuj. 
c) Frnk se ozvalo jen jedenkrát. 
d) A on hop na koně. 

 
6. Která skupina podstatných jmen není tvaroslovně správně: 

a) o míčkách, do jam 
b) s kostmi, pod širákama 
c) s rukama, klavíristé 
d) o růžičkách, nad zdmi 

 
7. Která z vět obsahuje nesprávný tvar přídavného jména: 

a) Zaujala mě dívka s krásnýma dlouhýma nohama. 
b) Provázel už všema evropskýma městy. 
c) Držte se všichni pevně levýma rukama. 
d) Co pořád děláš s těma drobnýma ušima? 

 
8. Ve které skupině slov jsou správně zařazeny spojky: 

a) před, proto 
b) kdy, kéž 
c) sice, totiž 
d) vždyť, vždy 
e) kam, ani 

 



9. Která z možností je správně: 

a) Rád si hraji s novýmy hlavolamy. 
b) Rád si hraji s novýmy hlavolami. 
c) Rád si hraji s novými hlavolami. 
d) Rád si hraji s novými hlavolamy. 
 

10. Vytvořte správný tvar množného čísla - dětský hrdina: …………………………………………………………. 
 
11. Která z vět je bez chyby: 

a) Pražští hokejisté byli úspěšnější. 
b) Budapešský parlament je honosný. 
c) Karlovarský občané měli referendum. 
d) Neměli pochopení pro pařížšké fanoušky. 

 
12. Ve které z vět je chybná koncovka: 

a) Čtenáři si oblíbili Hrabalovi knihy. 
b) Horáčkovi příznivci přišli všichni. 
c) Nepochopili jste Máchovy metafory? 
d) Hapkovy skladby se Horáčkovi zamlouvaly. 

 
13. Vyberte věty, ve kterých jsou správně užity tvary zájmen: 

a) S náma to tedy nevyhrajou! 
b) Chlapci si s tím sami jen těžko poradí. 
c) Jí i jemu se to mluví. 
d) Moji rodiče jsou s jejíma rodiči ve spojení. 
e) Naším domem se prohnal kulový blesk. 

 
14. Která zájmena jsou nesklonná: 

a) onen 
b) všechen 
c) čí 
d) jeho 
e) jejich 

 
15. Označte číslovky řadové: 

a) poslední  
b) druhý 
c) několikery 
d) první 
e) sedmdesát 

 
16. Rozhodněte, která z vět není tvaroslovně správně: 

a) Mezi dvěma obránci snadno prošel. 
b) Nedokázali to ani se třema útočníky. 
c) S oběma překážkami si poradil. 
d) Rozhodoval se mezi pěti školami. 

 
17. Ve kterých větách jsou užity správně tvary podmiňovacího způsobu: 

a) To by do mě nikdo neřekl.  



b) Co aby jsme toho radši nechali? 
c) Kdy byste se mohli vrátit?  
d) Měl bysi o tom ještě přemýšlet. 

 

18. Ve které větě je sloveso vidu dokonavého: 
a) Z Prahy jsme se vraceli včas. 
b) Nezapomněla jsi na něco? 
c) Počítáme s vámi. 
d) Už jsem to přečetl. 

 

19. Doplňte správný tvar slovesa vědět v rozkazovacím způsobu v množném čísle: 
                ..................., že se na to nedá zapomenout. 
 

20. Ve kterých větách je užit správný tvar příslovce: 
a) Na dovolené bylo velice příjemě. 
b) Vše ten večer působilo neobyčejně dojemně. 
c) Tvářili se tajemně. 
d) Významě se na mě podíval.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


