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Kontrolní test-SOU-M1-19 
 
1. Která část jazykovědy pracuje s pojmy slovní druh, skloňování, stupňování: 

a) tvarosloví 
b) skladba 
c) stylistika 
d) lexikologie 

 
2. Které z těchto tvrzení platí: 

a) Mateřský jazyk je spjat s jazykem národním. 
b) Mateřský jazyk se od národního jazyka zásadně liší. 
c) Mateřský jazyk se vyučuje v mateřské škole. 
d) Národní jazyk je jeden ze znaků národa. 

 
3. Slovanské jazyky se dělí na: 

a) severní 
b) středoevropské  
c) jižní 
d) západní 
e) východní  

 
4. Ve které větě je použit slangový výraz: 

a) Z matiky jsem dostal kuli. 
b) To je ale hroznej barák! 
c) Byl jsem na operaci slepáku. 
d) Chceš se nabumbat? 
e) Brácha odjel. 

 
5. Hovorová čeština je součástí: ………………………………………………………………………….. 
 
6. Které výrazy jsou pravopisně správně: 

a) shromáždit se 
b) půjčka 
c) zapoměl 
d) zbalit 
e) vyšší 

 
7. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 

a) Tento úkol je lechčí. 
b) Z Břeclavi vyjel vlak přesně. 
c) Koně pobíhaly po louce. 
d) Už se těším na vánoce. 

 
8. Vyberte správnou variantu ze slov opilují - opylují a doplňte do věty: Včely a čmeláci 

na jaře ………………………………………… květy. 
 
9. Které z možností jsou pravopisně správně: 



a) Bulharsko je členskou zemí Evropské unie. 
b) Krajský úřad karlovarského kraje sídlí ve Dvorech. 
c) V Praze na Malé Straně se narodil Neruda. 
d) Odjela do Františkových lázní. 

 
10. Která slova jsou neohebná: 

a) docela 
b) okolo 
c) nesmělý  
d) haló 
e) zdání  

 
11. Označte věty bez tvaroslovné chyby: 

a) V jednom příběhu se lidé smáli králi s oslíma ušima. 
b) Maminka si pořídila hrnce s plastovýma ušima. 
c) Pletivo mělo velké oči. 
d) Pletivo mělo velká oka. 

 
12. Která z následujících slov jsou podstatná jména pomnožná: 

a) dívky 
b) housle  
c) slova 
d) nůžky  
e) dveře  

 
13. Ve kterých slovních spojeních není tvaroslovná chyba: 

a) o spolehlivích informacích 
b) s malými dětmi 
c) přes cizí území 
d) za skvělými výsledky 
e) hravý medvědi 

 
14. Přejatá slova jsou: ………………………………………………………………………………….. 

 
15. Antonymem ke slovu strašpytel je: 

a) odvážlivec 
b) ustrašenec 
c) bázlivec 
d) hazardér 

 
16. Synonymem ke slovu spěchat je slovo: 

a) hnát se 
b) zdržovat  
c) loudat se 
d) chvátat 
e) kvapit 

 



17. Prezident přijal nejvyšší politické představitele. - je věta typická pro styl: 
………………………………………………………………….. 

 
18. Mezi útvary odborného stylu řadíme: 

a) oznámení 
b) výklad 
c) přednášku 
d) životopis 
e) úvahu 

 
19. Přenesené významy slov jsou využívány často ve stylu: 

a) uměleckém 
b) administrativním 
c) publicistickém 
d) prostě sdělovacím 

 
20. Příznačným rysem vypravování je : 

a) děj odvíjející se v časové ose 
b) vytváření statických obrazů 
c) pravdivé a věcné vystižení základních faktů ze života 
d) informace o aktuálním dění 
e) podat informaci o povaze člověka 

 
 
 

 


