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Kontrolní tes-SOU-M2-32 

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

 
2. Jak nazýváme větný člen podřízený jinému slovu: …………………………………………………… 

 
3. Určete základní skladebnou dvojici ve větě - Alice si hraje na dětském hřišti.: 

a) hraje si - na hřišti 
b) hraje si  - na dětském 
c) dětském - hřišti 
d) Alice - si hraje 

 
4. Které slovo je ve větě - Lidé se vlka odpradávna bojí. - předmětem: 

a) odpradávna  
b) bojí 
c) lidé 
d) vlka 

 
5. Ve větě - Včera jsme byli v lese na houbách. - je větný člen v lese: 

a) příslovečné určení času 
b) příslovečné určení způsobu 
c) příslovečné určení místa  
d) přívlastek neshodný 
e) předmět 

 
6. Které slovo je ve větě přívlastkem shodným - Na lesní mýtině stál krmelec pro zvěř.: 

………………………………………………………. 
 

7. O jaký druh přívlastku se jedná - malý, bílý, chundelatý (pes): 
a) několikanásobný  
b) volný 
c) postupně rozvíjející  
d) neshodný 

 
8. Kterým větným členem je slovo ach ve větě - Ach je citoslovcem.: 

………………………………………………. 
 

9. Věta - Kéž už by byly prázdniny! - je: 
a) oznamovací 
b) tázací 
c) přací 
d) rozkazovací 



 
10. Vyberte větu pravopisně správnou: 

a) Strýčkovi holubi seděli na střeše. 
b) Strýčkovi holuby seděli na střeše. 
c) Strýčkovy holubi seděli na střeše. 
d) Strýčkovi holubi seděly na střeše. 

 
11. Která z variant je interpunkčně správná: 

a) Přátelé, které mám velmi rád přijeli na víkend. 
b) Přátelé, které mám velmi rád, přijeli na víkend. 
c) Přátelé které mám velmi rád, přijeli na víkend. 
d) Přátelé které mám velmi rád přijeli na víkend. 

 
12. Pravopisně správné je: 

a) Říkali to v televizi. 
b) Říkaly to v televizi. 
c) Utíkali, jako by je honily. 
d) Utíkaly, jakoby je honili. 

 
13. Ve kterých větách je pravopisná chyba: 

a) Na náměstí se shromažďovali skupiny nespokojenců. 
b) Na náměstí se shromažďovaly skupiny nespokojenců. 
c) Na náměstí se shromažďovaly nespokojenci. 
d) Na náměstí se shromažďovali nespokojenci. 

 
14. Určete druh věty vedlejší v souvětí - Šel do obchodu, aby si nakoupil.: 

a) příslovečná účelová 
b) příslovečná podmínková 
c) příslovečná místní 
d) příslovečná časová 
e) příslovečná přípustková 

 
15. Vyhledejte souvětí s vedlejší větou předmětnou: 

a) Musím jít, protože je pozdě. 
b) Chtěl vědět, kdy přijde Eva. 
c) Znáte toho člověka, který přišel? 
d) Jakmile se setmělo, šel domů. 
e) Pozdravil, jak se sluší. 

 
16. Určete druh věty vedlejší - Přines mi tu knihu, kterou jsem ti půjčil.: 

a) doplňková 
b) přívlastková 
c) podmětná 
d) účelová 
e) předmětná 

 
17. Která souvětí jsou podřadná: 



a) Byl nešťastný, neboť se mu nic nedařilo. 
b) Byl nešťastný, protože se mu nic nedařilo. 
c) Nic se mu nedařilo, a proto byl nešťastný. 
d) Jelikož se mu nic nedařilo, byl nešťastný. 

 
18. Určete poměr mezi hlavními větami v souvětí - Večer si budu číst, nebo půjdu do    

kina.: …………………………………………………………….. 
 
19. Vyhledejte souvětí s poměrem příčinným: 

a) Zaspal, a proto přišel pozdě. 
b) Zaspal, ale pozdě nepřišel. 
c) Přišel pozdě, neboť zaspal. 
d) Zaspal a přišel pozdě. 

 
20. Kolik vět obsahuje souvětí - Auto, které koupil od kamaráda, se velmi rychle porou-

chalo, ač mělo být v naprostém pořádku.: 
a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 4 

 
 
 
 
 
 
 
 


