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Kontrolní test-SOU-M1-20 
 
1. Zvukovou stránkou jazyka se zabývá: 

a) stylistika 
b) fonetika 
c) syntax 
d) lexikologie 

 
2. Která z těchto tvrzení platí: 

a) Národní jazyk má vždy jen spisovnou podobu.  
b) Národní jazyk zahrnuje i nespisovné útvary. 
c) Národní jazyk se vyvíjí spolu se společností. 
d) Národní jazyk je výrazem národní jednoty. 

 
3. Který ze slovanských jazyků má k češtině nejblíže: 

a) slovenština 
b) polština 
c) bulharština 
d) srbština 
e) ruština 

 
4. Ve které větě je použit nářeční prvek: 

a) Naša slepica snáša málo. 
b) Zavěsil se na stromek oběma rukama.  
c) Chodím na stavebku. 
d) Na přejezdu se spustily šraňky. 

 
5. Pravidla spisovného vyjadřování se zásadně uplatňují: 

…………………………………………………………….. 
 
6. Která slova jsou pravopisně správně: 

a) blišší 
b) objet 
c) zůročit 
d) nejjemnější  
e) změnit 

 
7. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 

a) Druhý den jsme odjeli do Čáslavy. 
b) Na náměstí stály renesanční domy. 
c) Na kameni se vyhřívali ještěrky. 
d) Vzal se bílou košily. 

 
8. Vyberte správnou variantu slova mít – mýt a doplňte do věty:  Po obědě šel 

……………………………………………  nádobí. 
 
9. Které z vět jsou pravopisně správně: 

a) V lednu navštívíme Pražský hrad. 
b) V Praze uzavřeli národní muzeum. 



c) Bydlí v ulici Na Vinici. 
d) Mám rád velikonoce. 

 
10. Která  slova jsou ohebná: 

a) nejkrásnější 
b) tento 
c) pětice 
d) přitom  
e) poněvadž 

 
11. Označte věty bez tvaroslovné chyby: 

a) Skočil tam rovnýma nohama. 
b) Na zámku měli stůl s vyřezávanýma nohama. 
c) Dítě tleskalo ručičkama. 
d) Posunul ručičkama na hodinách. 

 
12. Která slova jsou podstatná jména hromadná: 

a) sledi 
b) víkend  
c) knihomolové 
d) vojsko 
e) kamení 

 
13. V kterých slovních spojeních není tvaroslovná chyba: 

a) o drzých dětech 
b) s obětavými zachránci 

             c)   o novích žácích 
             d)   rohových lavic 

e) duhový pstruzi 
 
14. Zkratková slova vznikají: ………………………………………………………………….. 
 
15. Antonymem ke slovu dobýt je: 

a) získat 
b) ztratit 
c) dosáhnout 
d) pozbýt 
e) zabloudit 

 
16. Synonymy ke slovu statečnost jsou slova: 

a) odvaha 
b) poctivost 
c) nebojácnost 
d) zbabělost 
e) udatnost 

 
17. S útvary stylu publicistického se nejčastěji setkáváme: 

a) v učebnicích  
b) v časopisech 



c) v encyklopediích 
d) v televizi 
e) v novinách 

 
18. Věcnost, přesnost a logické uspořádání jsou charakteristické pro: 

a) výklad 
b) blahopřání k narozeninám 
c) popis pracovního postupu 
d) fejeton 
e) oznámení 

 
19. Objednávku řadíme k útvarům stylu: …………………………………………………………………….. 
 
20. Pro vypravování je příznačné: 

a) použití hovorových výrazů 
b) citově zabarvených slov 
c) stručné, neutrální vyjadřování  
d) stereotypnost ve vyjadřování 

 
 
 

 
 


