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Kontrolní test-SOU-M2-34 

1. Slovní zásoba je zachycena: 
a) ve slovnících 
b) v encyklopediích 
c) v učebnicích 
d) v románech 

 
2. Všechna slova, která známe, se označují jako slovní zásoba: 

………………………………………………. 
 

3. Mezi slovníky výkladové patří: 
a) Slovník chodského nářečí 
b) Ottův slovník naučný 
c) Česko – ruský slovník 
d) Slovník českých synonym 
e) Pravidla českého pravopisu 

 
4. Německo-český slovník patří mezi: 

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

 
5. Do spisovné vrstvy jazyka patří slova: 

a) slangová 
b) hovorová 
c) nářečí 
d) odborná 
e) básnická 

 
6. Obecná čeština se užívá: 

a) v soukromém projevu  
b) v slavnostní řeči  
c) v románech 
d) v encyklopediích 
e) v určitém regionu 

 
7. Která skupina slova patří do nářečí: 

a) trafo, šuplera  
b) ogar, erteple,  
c) průmka, vokno 
d) dýha, podmět 
e) hvozd, udatný 

 
8. Která skupina obsahuje slova argotická: 

a) šlehnout si 



b) biflovat 
c) lapiduch 
d) rek 
e) mařka 

 
9. Mezi slova zhrubělá patří: 

a) bumbat 
b) jíst  
c) žrát 
d) chlastat 
e) pít 

 
10. Neologismy jsou slova: ……………………………………………………. 

 
11. Která slova patří mezi historismy: 

a) mikroprocesor 
b) lunochod  
c) palcát  
d) modrý 
e) škorně 

 
12. Která z následujících rčení vystihuje výraz - je dobrák: 

a) Jedl vtipnou kaši. 
b) Nepřeloží nikomu stéblo přes cestu. 
c) Nechá na sobě dříví štípat. 
d) Je hlava otevřená. 

 
13. Označte pranostiku: 

a) Na svatého Jiří, vylézají hadi štíři. 
b) Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 
c) Kateřina na ledě - Vánoce na blátě. 
d) Opatrnost, matka moudrosti. 
e) Prokázal mu medvědí službu. 

 
14. Označte ironii: 

a) Už jsem to říkal stokrát! 
b) Odešel do věčných lovišť. 
c) To je opravdu hezké. 
d) No ten diktát dopadl výborně! 

 
15. Která dvojice slov jsou synonyma: 

a) hezký, pěkný 
b) noc, den 
c) včera, dnes 
d) běžet, klusat 
e) jaro, vesna 

 



16. Antonyma jsou: 
a) průhledný – průsvitný 
b)  nesmělý - ostýchavý 
c) kuřák – nekuřák 
d) koupit – prodat 
e) nahoře - dole 

 
17. Dysfemismus k výrazu - moc jí a pije - je: 

a) žere a chlastá 
b) jí a pije 
c) bumbá a papá 
d) baští a popíjí 

 
18. Metonymické vyjádření je ve větě: 

a) Déšť bubnuje na střechu domu. 
b) Oblékla se do hedvábí. 
c) Hrozně se mi stýská. 
d) Rád četl Šabacha. 
e) Má máslo na hlavě. 

 
19. Ve větě  - Byl na operaci krčních mandlí. - se jedná o: 
 
20. Doplň přirovnání - Je pilný jako …: 

a) včelka 
b) opice 
c) liška 
d) tygr 
e) sova 

 
 
 
 


