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Kontrolní test-SOU-M1-18 
 
1. Jak nazýváme jazykovědce, který se zabývá českým jazykem: 

a) slavista 
b) bohemista 
c) germanista 
d) stylista 
e) ortoepik 

 
2. Která z těchto tvrzení platí: 

a) Mezi důležité znaky národa řadíme jazyk. 
b) Významným symbolem národa je vlajka.  
c) Důležitými znaky národa jsou kultura a tradice.  
d) Národními symboly jsou státní hymna a pečeť. 

 
3. Mezi slovanské jazyky mimo jiné patří: 

a) chorvatština 
b) rumunština 
c) maďarština 
d) polština 
e) ukrajinština 

 
4. Ve které větě je použito citově zabarvené slovo: 

a) Spisovný jazyk je nudný. 
b) Tohle by maminka nikdy neřekla. 
c) Trochu v tom vidím problém. 
d) Neradujte se předčasně. 
e) Čeština je naše mateřština. 

 
5. Pravidla spisovného vyjadřování nejsou závazná: 

a) v denním styku 
b) v televizním zpravodajství 
c) v oficiálních projevech 
d) v umělecké literatuře 
e) v administrativním stylu 

 
6. Které výrazy jsou pravopisně správně: 

a) ůhelník 
b) obětovat 
c) skromně 
d) oběvit 
e) túra 

 
7. Která z vět obsahuje pravopisnou chybu: 

a) V Písku stojí starobylý kamený most. 
b) Ve středověku se poddaní bouřili. 
c) Střetl se úhlavním nepřítelem. 
d) Argot je mluva spodiny společnosti. 



e) Nazývejme věci správnými jmény! 
 
8. Dezertér  neboli uprchlý voják se označuje jako: ……………………………………………………. 
 
9. Která z možností je správně: 

a) Pracuji na Sokolovském městském úřadu. 
b) Pracuji na Městském úřadu v Sokolově. 
c) Poprvé jsme viděli Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách. 
d) Poprvé jsme viděli Štrbské pleso ve Vysokých tatrách. 

 
10. Mezi ohebné slovní druhy nepatří: 

a) zájmena 
b) příslovce 
c) předložky 
d) číslovky 
e) spojky 

 
11. Neohebné slovní druhy nemůžeme: ……………………………………………………………………………………….. 
 
12. Která z následujících slov jsou podstatná jména konkrétní: 

a) třešeň  
b) kamarádství 
c) těsto 
d) běh 
e) ústa 
 

13. Která  příslovce nevyjadřují okolnost času: 

a)  tiše  
b)  často 
c)  denně 
d)  náhodně 
e)  pomalu 

 
14. Vyberte slova s více významy: 

a) tok  
b) kmen 
c) národ 
d) silnice 
e) komunikace 

 
15. Antonyma jsou slova: ……………………………………………………………………………….. 
 
16. Synonymem ke slovu slaboch jsou slova: 

a) borec 
b) machr 
c) měkota 
d) zbabělec 

 
17. Styl publicistický se uplatňuje: 

a) v každodenní  komunikaci 



b) ve sdělovacích prostředcích 
c) v administrativních záznamech 
d) v odborném pojednání 

 
18. Mezi krátké informační útvary řadíme: 

a) reportáž 
b) cestopis 
c) soudní spis 
d) oznámení 
e) referát 

 
19. S reklamou se často setkáváme v: ………………………………………………………………………………. 
 
20. Ve vypravování uplatňujeme především: 

a) slova citově neutrální 
b) dějová slovesa 
c) výrazy odborné 
d) statická slovesa 
 


