
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JOSEF HRUŠKA 
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_31_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M2-31 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. ROČNÍK 
Datum tvorby: 18. 12. 2012           Datum ověření: 14. 2. 2013  
Klíčové slovo: větné členy, druhy vět, poměry mezi větami 
Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro žáky    
2. ročníku a slouží k prověření jejich znalostí gramatiky se  
zaměřením na skladbu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní test-SOU-M2-31 

1. Základní skladební dvojici tvoří: 
a) podmět a doplněk 
b) sloveso a přídavné jméno 
c) přísudek a předmět 
d) podmět a přísudek 
e) předmět a přívlastek 

 
2. Jak se nazývá větný člen, na němž jsou závislá jiná slova: 

……………………………………………. 
 

3. Určete základní skladebnou dvojici ve větě - Jirka se vrátil do rodného města.: 
a) vrátil se  - do města 
b) Jirka – se vrátil 
c) rodného  - města 
d) Jirka – do města 

 
4. Ve větě - Babička nasypala slepicím zrní. - je větný člen zrní: 

a) přísudek 
b) podmět 
c) doplněk 
d) příslovečné určení místa 
e) předmět 

 
5. Které slovo je ve větě - Sestra zítra odjede na léčení do Karlových Varů. - přísloveč-

ným určením času: …………………………………………. 
 
6. Ve větě  - Můj táta má rád práci na zahradě. - je větný člen zahradě: 

a) příslovečné určení místa 
b) přívlastek neshodný 
c) přívlastek shodný 
d) předmět 
e) přísudek 

 
7. O jaký druh přívlastku se jedná - jeho nedlouhá lékařská (praxe): 

a) postupně rozvíjející 
b) volný 
c) několikanásobný 
d) neshodný 

 
8. Kterým větným členem je slovo žbluňk ve větě - Žába žbluňk do rybníka: 

………………………………………………………. 
 

9. Věta - Okamžitě toho nech! - je: 
a) přací 
b) tázací 



c) oznamovací 
d) rozkazovací 

 
10. Vyberte větu pravopisně správnou: 

a) Psi štěkali na dědečkovy koně. 
b) Psi štěkaly na dědečkovy koně. 
c) Psy štěkali na dědečkovy koně. 
d) Psi štěkali na dědečkovi koně. 

 
11. Která z variant je interpunkčně správná: 

a) Dům ve kterém bydlím stojí na kopci. 
b) Dům, ve kterém bydlím stojí na kopci. 
c) Dům ve kterém bydlím, stojí na kopci. 
d) Dům, ve kterém bydlím, stojí na kopci. 

 
12. Pravopisně správné je: 

a) Výborně tam vařily. 
b) Výborně tam vařili. 
c) Povídali, že mu hrály. 
d) Povýdali, že mu hráli. 

 
13. Ve kterých větách je pravopisná chyba: 

a) Na letiště proudily stovky lidí. 
b) Na letiště proudili stovky lidí. 
c) Na letiště proudili lidé. 
d) Na letiště proudily lidé. 

 
14. Vyhledejte souvětí s vedlejší větou přívlastkovou: 

a) Vyslovil přání, které mu ráda splnila. 
b) Co si přál, ráda mu splnila. 
c) Vyzval ji, aby si zatančili. 
d) Ač je mladý, je velmi nemocný. 
e) Počkal, až přestalo pršet. 

 
15. Určete druh věty vedlejší v souvětí - Smál se, až mu slzy tekly.: 

a) příslovečná časová 
b) příslovečná účelová 
c) příslovečná příčinná 
d) příslovečná způsobová 
e) příslovečná přípustková 

 
16. Vyhledejte souvětí s vedlejší větou předmětnou: 

a) Sníh jiskřil, až oči přecházely. 
b) Řekl, že už se nevrátí.  
c) Je nutné, aby ses omluvil. 
d) Vidím ho, jak tam stojí sám. 
e) Vyklonil se, protože neviděl. 



 
17. Která souvětí jsou souřadná: 

a) Šel k lékaři, neboť ho bolelo v krku. 
b) Šel k lékaři, protože ho bolelo v krku. 
c) Bolelo ho v krku, a proto šel k lékaři. 
d) Když ho bolelo v krku, šel k lékaři. 

 
18. Určete poměr mezi hlavními větami v souvětí - Nemám doklady, ba i peněženka mi 

chybí.: ……………………………………………………………………. 
 
19. Vyhledejte souvětí s poměrem odporovacím: 

a) Dopoledne bylo hezky, ale odpoledne se zatáhlo. 
b) Bylo hezky, a tak jsme jeli na výlet. 
c) Jeli jsme na výlet, neboť bylo hezky. 
d) Pojedeme na výlet, nebo si zahrajeme tenis. 

 
20. Kolik vět obsahuje souvětí -Měl rád všechny zimní sporty, ale hokej, který hrál už de-

set let, ho bavil nejvíce.: 
a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 4 

 
 
 


