
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JOSEF HRUŠKA 
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_33_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M2-33 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. ROČNÍK 
Datum tvorby: 20. 12. 2012           Datum ověření: 27. 3. 2013  
Klíčové slovo: slovo, slovní zásoba, přenesené významy 
Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro žáky    
2. ročníku a slouží k prověření jejich znalostí gramatiky se  
zaměřením na slovní zásobu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní test-SOU-M2-33 

1. Slovní zásoba je: 
a) souhrn slov určitého jazyka 
b) souhrn všech slov, která se v současné době používají 
c) souhrn všech slov přejatých z jiných jazyků 
d) souhrn slov užívaných v minulosti 

 
2. Individuální slovní zásoba aktivní jsou slova, která: ………………………………………………….. 

 
3. Mezi slovníky překladové patří: 

a) Příruční slovník naučný 
b) Česko – anglický slovník 
c) Německo – český slovník 
d) Slovník cizích slov 
e) Slovník hanáckého nářečí 

 
4. Slovník cizích slov řadíme mezi: 

a) slovníky speciální  
b) slovníky překladové 
c) slovníky naučné 
d) slovníky jazykové 

 
5. Slova stylově neutrální můžeme použít: 

a) jen ve veřejném projevu 
b) jen v některých funkčních stylech 
c) v odborné literatuře 
d) v jakékoli situaci 

 
6. Slang je: 

a) mluva deklasovaných živlů 
b) mluva příslušníků určitého povolání  
c) mluva omezená krajově  
d) pojmenování zaniklé skutečnosti 
e) mluva členů zájmových skupin 

 
7. Která skupina slov patří do obecné češtiny: 

a) vokno, hezkej 
b) krumple, zemáky 
c) kožař, fanka 
d) vesna, oř 
e) kyslík, přísudek  

 
8. Která slova patří k slangové mluvě sportovců:  

a) tělák  
b) posilovna 
c) trestňák 



d) bek 
e) morda 

 
9. Mezi slova dětská patří: 

a) hajat 
b) chrápat 
c) papat 
d) spát 
e) jíst  

 
10. Archaismy jsou slova: …………………………………………………………………….. 

 
11. Která skupina slov obsahuje neologismy: 

a) sjetina 
b) rogalo 
c) cech 
d) halapartna 
e) sardel 

 
12. Které z následujících rčení vystihuje výraz - je chytrý: 

a) Hraje první housle. 
b) Má srdce na dlani. 
c) Má máslo na hlavě. 
d) Má za ušima. 

 
13. Označte pranostiku: 

a) Chytil příležitost za pačesy. 
b) Na Hromnice o hodinu více. 
c) Pod svícnem je největší tma. 
d) Měsíc červen voní deštěm. 
e) Dvakrát měř, jednou řež. 

 
14. Označte hyperbolu (nadsázku): 

a) Usnul věčným spánkem. 
b) Už jsem ti to říkala stokrát. 
c) Vrátil se v náladě. 
d) Měl husí kůži. 

 
15. Která dvojice slov jsou antonyma: 

a) ano - ne 
b) ošklivý – škaredý 
c) láska – nenávist 
d) smutek – žal 
e) klid – pohoda 

 
16. Synonyma jsou: 

a) chlapec, dívka 



b) jinoch, mladík 
c) dívka, žena 
d) mimino, kojenec 
e) chlapec, hoch 

 
17. Eufemismus k výrazu - je starý - je: 

a) dříve narozený 
b) nad hrobem 
c) má to za sebou 
d) už mu moc nezbývá 

 
18. Metaforické vyjádření je ve větách: 

a) Vrátil se za tři neděle. 
b) Brzy na jaře vykvetly něžné kočičky. 
c) Mazal mu med kolem pusy. 
d) Vešla korpulentní dáma. 
e) Čekám už věčnost. 

 
19. Ve větě - Tráva tiše zpívala a sluníčko se na ni usmívalo. - se jedná o: 

………………………………………………… 
 
20. Doplň přirovnání - Je chytrý jako …: 

a) liška 
b) lev 
c) mravenec 
d) skřivan 
e) pes 

 
 

 

 

 


