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Kontrolní test-SOU-M1-17 
 
1. Který z následujících výrazů je synonymem pro pojem jazykověda: 

a) poetika 
b) fonetika 
c) stylistika 
d) gramatika 
e) lingvistika 

 
2. Která z těchto tvrzení platí: 

a) Jazyk je prostředkem dorozumívání. 
b) Jazyk je nepodstatnou složkou kultury. 
c) Jazyk je důležitým znakem národa. 
d) Jazyk je zásadním státním symbolem. 
 

3. Čeština jako náš národní jazyk patří mezi: 
a) jazyky keltské  
b) jazyky germánské západní 
c) jazyky slovanské východní 
d) jazyky románské  
e) jazyky slovanské západní 

 
4. Ve které větě je použito hanlivé slovo: 

a) Není na tom nic zlého. 
b) To je ale barabizna. 
c) Tenhle domek si koupíme. 
d) Děda má potíže s chůzí. 
e) Musím si koupit propisku. 

 
5. Spisový jazyk je závazný: 

a) v televizních zprávách 
b) v oficiálním styku 
c) v osobním dopise 
d) v zápisu ze schůze 
e) v rodičovských radách dětem 
 

6. Které výrazy jsou pravopisně správně: 
a) mnohoúhelník 
b) objev  
c) objeť 
d) dojemě 
e) průplav 

 
7. Která z vět obsahuje pravopisnou chybu: 

a) Jestli se rozlobíme, budeme zlí. 
b) Nemá smysl to oddalovat. 
c) Podívej se na to s odstupem. 



d) Není neomylných! 
e) Výskot byl slyšet na míle daleko. 

 
8. Informace v tisku o události, která proběhla, se označuje jako: 

……………………………………….. 
 
9. Které z možností jsou správně: 

a) Jsem žákem Stavební průmyslovky v Karlových Varech. 
b) Jsem žákem Střední odborné školy stavební v Karlových Varech. 
c) Dovolenou jsme strávili ve Španělsku na pyrenejském poloostrově. 
d) Dovolenou jsme strávili ve Španělsku na Pyrenejském poloostrově. 

 
10. Mezi neohebné slovní druhy nepatří: 

a) číslovky  
b) spojky 
c) předložky 
d) slovesa 
e) částice 

 
11. Ohebné slovní druhy můžeme: ……………………………………………………………………… 
 
 
12. Která z následujících slov jsou podstatná jména abstraktní: 

a) spěch  
b) zloba 
c) zboží 
d) síla 
e) klavírista 

 
13. Která příslovce nevyjadřují míru: 

a) velmi 
b) náramně 
c) záhadně 
d) záměrně 
e) schválně 

 
14. Vyberte slova s jedním významem: 

a) molekula 
b) střih 
c) vztek 
d) jazyk 
e) okolnost 

 
15. Homonyma jsou slova: …………………………………………………………………………… 
 
16. Synonymem ke slovu lotr jsou slova: 

a) darebák 



b) dobrák 
c) syčák 
d) kádr 
 

17. Styl prostě sdělovací se uplatňuje: 
a) v každodenní komunikaci 
b) v rozhlasovém vysílání 
c) v oficiálních projevech politiků 
d) v odborných časopisech 
 

18. Mezi krátké informační útvary patří: 
a) recenze 
b) inzerát 
c) fejeton 
d) úvaha 
e) výklad 

 
19. Reklama je typická pro styl: ………………………………………………………………….. 
 
20. Ve vypravování se používají: 

a) jen slova spisovná 
b) slova spisovná i z obecné češtiny 
c) slangové výrazy 
d) termíny 

 
 
 

 


