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Kontrolní test- SOU- M1-15 
 
1. Která  tvrzení jsou správná: 

a) Slovo je skupina hlásek s určitým významem. 
b) Slovo tvoří libovolná skupina hlásek. 
c) Každé slovo ve větě představuje určitý větný člen. 
d) Některá slova nejsou větným členem. 

 
2. Významovou stránku slova zkoumá: 

a) stylistika 
b) morfologie 
c) lexikologie 
d) skladba 
e) fonetika 

 
3. Která dvojice slov představuje slova odvozená: 

a) rohová, náměstí 
b) tvaroh, město 
c) SOŠ, MHD 
d) zeměpis, horolezec 

 
4. Kterou dvojici slov tvoří slova složená: 

a) Plzeň, Aš 
b) les, řeka 
c) příslovečný, nehezká 
d) odsouzeníhodný, libozvučná 

 
5. Označte zkratková slova: 

a) Sazka 
b) Sparta  
c) Čebus 
d) Čedok 
e) Chodov 

 
6. Která slova nepatří významově ke skupině – hory, pohoří, vrchoviny: 

a) Alpy 
b) rovina 
c) pahorkatina 
d) rokle 
e) dolina 

 
7. Synonyma jsou slova: …………………………………………………………………. 
 
8. Synonymy ke slovu smát se jsou slova: 

a) radovat se 
b) mračit se 
c) chechtat se 
d) řehonit se 



e) plakat 
 
9. Která z možností je správně: 

a) Akustický znamená naléhavý. 
b) Akustický znamená obrazný. 
c) Akustický znamená zvukový. 
d) Akustický znamená neslyšný. 
e) Akustický znamená neviditelný. 

 
10. Slovo s jedním významem označujeme jako: …………………………………………………………………….. 

 
11. Mezi slova s jedním významem nepatří slovo: 

a) komunikace  
b) definice 
c) poučka 
d) dialog 
e) radost 

 
12. Antonymy ke slovu mrňavý jsou slova: 

a) nevelký 
b) maličký 
c) mohutný 
d) střední 
e) obří 

 
13. Která ze slov představují homonyma: 

a) stopky 
b) vítr 
c) kolej 
d) ulita 
e) potok 
 

14. Na základě podobnosti se význam slov přenáší v případě: 
………………………………………………………. 

 
15. Ve větě – Hokejista po nárazu přišel o stoličku. – se jedná:  

a) o hyperbolu 
b) o ironii 
c) o metaforu 
d) o metonymii 

 
16. Metaforické vyjádření je obsaženo ve větě: 

a) Celý stadión stál na nohou. 
b) Krajinu poznamenal zub času. 
c) Usnul věčným spánkem. 
d) Už stokrát jsem říkala, nedělej to. 

 
17. Hodit flintu do žita -  znamená:  

a) všechno vzdát 



b) pustit se do boje 
c) utéct z války 
d) nad vším zvítězit 

 
18. Je nešikovný.  - vyjadřuje přirovnání: 

a) Je jako vítr. 
b) Je jako sluníčko. 
c) Je jako beránek. 
d) Je jako hrom do police. 

 
19. Pranostiku představuje vyjádření: 

a) Mlátí prázdnou slámu. 
b)  Studený máj – v stodole ráj. 
c) Udělat kozla zahradníkem. 
d) Svatý Prokop hřiba nakop. 

 
20. Dokončete přísloví – Kdo pozdě chodí, …..: 

a) vodou se brodí. 
b) popluje lodí. 
c) sám sobě škodí. 
d) za nos se vodí. 

 

 

 

 

 

 

 

 


