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Kontrolní test-SOU-M1-16 
 

1. Která  tvrzení  jsou správná: 
a) Hlavní funkcí slova je pojmenovávat předměty a jevy. 
b) Slovo slouží především k hodnocení předmětů a jevů. 
c) Slovo má zásadně jen jediný význam. 
d) Slovo vždy představuje některý ze slovních druhů. 

 
2. Ustálenými spojeními (např. rčení, přísloví aj.) se zabývá: 

a) fonetika 
b) informatika 
c) lingvistika 
d) frazeologie 
e) bibliografie 

 
3. Která slova představují slova odvozená: 

a) památný 
b) zlost  
c) výzdoba 
d) sobota 
e) rozradostněný 

 
4. Které dvojice slov tvoří slova složená: 

a) malicherný, prázdnota 
b) dějepis, vodovod 
c) poštmistr, černovláska 
d) stoleček, vůz 

 
5. Označte zkratková slova: 

a) Čepro 
b) Baník 
c) Eurest 
d) Dukla 
e) Náchod 

 
6. Která ze slov nepatří významově ke skupině – potok, řeka, stružka: 

a) bystřina 
b) studna 
c) veletok 
d) louže 
e) tůňka 

 
7. Homonyma jsou slova: ……………………………………………………………… 

a) souznačná 
b) souzvučná 

 
 



8. Synonymy ke slovu naříkat jsou slova: 
a) hořekovat 
b) posmívat se 
c) bědovat 
d) kvílet 
e) stýskat si 

 
9. Která z možností je správně: 

a) Avízovaný znamená oznámený. 
b) Avízovaný znamená odmítavý. 
c) Avízovaný znamená zatajený. 
d) Avízovaný znamená přikázaný. 
e) Avízovaný znamená dojednaný. 

 
10. Slovo s více významy označujeme jako: ………………………………………………………. 
 
11. Mezi slova s jedním významem patří slova: 

a) kočičky 
b) hračky 
c) zelený 
d) Afrika 
e) koruna 

 
12. Antonymy ke slovu nahodilý jsou slova: 

a) příležitostný 
b) momentální 
c) zákonitý 
d) nevyhnutelný  
e) neočekávaný 

 
13. Která ze slov představují homonyma: 

a) koruna 
b) šikovnost 
c) rys 
d) podběl 
e) travička 

 
14. Na základě souvislosti se význam slov přenáší v případě: 

……………………………………………………. 
 
15. Ve větě – Z matematiky jsem znovu rupnul. – se jedná:  

a) o synekdochu 
b) o metaforu 
c) o metonymii 
d) o eufemismus 

 
 



16. Hyperboly  je užito ve větě: 
a) Karlovy Vary přivítaly festivalové hosty. 
b) Jeho jazyk byl jako břitva. 
c) Čekám tady celou věčnost. 
d) Ty jsi pěkný chytrák! 

 
17. Táhnout za jeden provaz.  - znamená:  

a) být jednotní 
b) bojovat proti sobě 
c) bojovat sám se sebou 
d) hrát si spolu 

 
18. Je tvrdohlavý.  - vyjadřuje přirovnání: 

a) Je jako včelka. 
b) Je jako řípa. 
c) Je jako mezek. 
d) Je jako pírko. 

 
19. Pranostiku představuje vyjádření: 

a) Utáhne tě na vařené nudli. 
b) Pamatuj na zadní vrátka. 
c) Chytrému napověz, hloupého kopni. 
d) Po teplém září zle se říjen tváří. 

 
20. Dokončete přísloví – Kdo dřív přijde, …..: 

a) ten dřív odejde. 
b) ten dřív mele. 
c) ten se směje. 
d) ten se stydí. 

 
 

 

 

 

 

 


