
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JOSEF HRUŠKA 
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_14_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M1-14 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. ROČNÍK 
Datum tvorby: 6. 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-M1-14 
 
1. Která slova představují slova ohebná: 

a) tenhle  
b) takhle 
c) což  
d) co 
e) dále 

 
2. Kterým slovním druhem ve větě -  Honem se bavila především šlechta. -  je slovo 

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

a) Od hradu dále! 
b) Jen tak dál! 
c) Nevěděl kudy kam. 
d) S tím si nedělejte hlavu. 

 
4. Ve které větě se vyskytuje tvaroslovná chyba: 

a) Omlouvám se, pane zástupče. 
b) Jak si to představuješ, chlapče? 
c) Tolik chytrých hlav pohromadě! 
d) Můžete si vybírat hromadně. 

 
5. Označte větu s citoslovcem v roli podmětu: 

a) Frr, je pryč! 
b) Hola, někdo volá. 
c) A sýkorka šup z větve na větev. 
d) Bimbam bylo slyšet zdaleka.  

 
6. Která skupina podstatných jmen není tvaroslovně správně: 

a) o jablíčkách, bez jehel 
b) s písněmi, hokejisté 
c) pod horama, s nohama,  
d) bez vesel, pod skalami 

 
7. Která z vět obsahuje nesprávný tvar přídavného jména: 

a) Měla něžné ruce s pěstěnýmy nehty. 
b) Putoval mnoha exotickými krajinami. 
c) Mrkala na něho krásnýma očima. 
d) Skleslými rameny vypovídal o svém smutku. 

 
8. Ve které skupině slov jsou správně zařazeny spojky: 

a) či, tudíž 
b) ačkoliv, pod 
c) nechť, kam 
d) poněvadž, aby 



e) proč, jak 
 
9. Která z možností je správně: 

a) Byl zcela sám mezi čtyřmi stěnamy. 
b) Byl zcela sám mezi čtyřmi stěnami. 
c) Byl zcela sám mezi čtyřmy stěnamy. 
d) Byl zcela sám mezi čtyřmy stěnami. 

 
10. Vytvořte správný tvar množného čísla – český reprezentant: 

………………………………………………………… 
 
11. Která z vět je bez chyby: 

a) Olomoucký starosta si vedl dobře. 
b) Bukurešský velodrom je moderní. 
c) Slezští horalé vynikali odvahou i silou. 
d) S lotyšskými hosty jsme zavítali do Prahy. 

 
12. Ve které z vět je chybná koncovka: 

a) Půjdeme si poslechnout Mozartovy skladby. 
b) Březinovy symboly mohou být složité. 
c) Diváci sledovali s nadšením Havlovi hry. 
d) Klusovy písně se Tomášovi nelíbily. 

 

13. Vyberte větu, ve které jsou správně užity tvary zájmen: 
a) Viděli jí s nějakýma divoškama. 
b) Tou dobou si nebyl nikdo jistý. 
c) Vašim přátelům se to už doneslo? 
d) S váma je teda těžké pořízení! 
e) Dívky si samy věděly rady. 

 

14. Které číslovky mají jmenné skloňování: 
a) stokrát 
b) čtyři 
c) nula 
d) sto 
e) tisíce 

 
15. Označte číslovky druhové: 

a) pětinásobný 
b)  patery  
c) jeden 
d) dvoje 
e) dvakrát 

 
16. Rozhodněte, která z vět není tvaroslovně správně: 

a) Zabývali se dvěma podobnými návrhy. 
b) Vybírali ze tří uchazečů. 



c) Neuspěli ani se čtyřma návrhy. 
d) Medaile vrátili oběma závodníkům. 

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

a) Co byjste tomu říkala?  
b) Mohl by ses alespoň pokusit. 
c) Já by jsem to docela ochutnal.  
d) To by bylo určitě dobré. 

 
18. Ve které větě je sloveso vidu dokonavého: 

a) Scházeli se téměř každý den. 
b) Sním i dvě bagety. 
c) Brzdila s největším nasazením. 
d) Kupujeme zásadně české výrobky. 

 
19. Doplňte správný tvar slovesa snist v rozkazovacím způsobu v množném čísle: 

…………………………………... to klidně všechno. 
 
20. Ve které z vět je užit správný tvar příslovce: 

a) Náramě jsme se ten večer bavili. 
b) Nic tak hrozného jsme si vzájemě neudělali. 
c) Obraz působil dost temně. 
d) Zřejmě se mu něco nepovedlo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


