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Kontrolní test-SOU-M2-35 

1. Slovo opičí může být: 
a) podstatným jménem  
b) přídavným jménem 
c) slovesem 
d) příslovcem 
e) zájmenem 

 
2. Kterým slovním druhem ve větě – Šel kolem nás. - je kolem: 

………………………………………………. 
 

3. Označte podstatná jména hromadná: 
a) uhlí 
b) kamna  
c) vojsko 
d) prázdniny 
e)  boty 

 
4. Podle vzoru stroj se skloňují tato podstatná jména: 

a) obsah 
b) tác 
c) jetel 
d) zajíc  
e) květináč 

 
5. Určete mluvnické kategorie a vzor podstatného jména lež ve větě - Prohlásil to za lež.: 

……………………………………………………….. 
 
6. Která z vět je bez pravopisné chyby: 

a) Děti si hrály mezi pytli obilí.  
b) Děti si hrály mezi pytly obilí.   
c) Děti si hráli mezi pytli obilí.   
d) Děti si hrály mezi pitli obilí.   

 
7. Vyberte správné řešení spojení slov oba statní koně v 7. pádu: 

a) s oběma statnými koni 
b) s oběmi statnýmy koňmi 
c) s oběma statnýma koňmi 
d) s oběmi statnými koňma 

 
8. Která skupina obsahuje jen přídavná jména tvrdá: 

a) ptačí, šikovní 
b) hezčí, chytří 
c) cizí, psí 
d) staří, neuvěřitelní 
e) hovězí, motýlí 



 
9. Které z vět jsou pravopisně správné: 

a) Kovářovy děti se nebály ohně. 
b) Bílý motýli poletovali nad rozkvetlou loukou. 
c) Chlubí se cizým peřím. 
d) Za vsí rostl rozsáhlý borový háj. 

 
10. Ve větě - Kdo přišel pozdě? - je slovo kdo: 

a) částicí 
b) příslovcem 
c) zájmenem tázacím 
d) zájmenem vztažným 

 
11. Doplňte správný tvar zájmena já do věty: ……………… se to netýká. 
 
12. Číslovka několikerý je: 

a) druhová 
b) násobná 
c) určitá 
d) základní 

 
13. Tečka se píše za číslovkami: 

a) násobnými 
b) určitými 
c) základními 
d) řadovými 

 
14. Jaký způsob určujeme u sloves: 

a) oznamovací 
b) tázací 
c) přací 
d) rozkazovací 
e) podmiňovací 

 
15. Nahoře je příslovce: 

a) času 
b) místa 
c) způsobu 
d) míry 

 
16. Ve větě - Kéž už jsou prázdniny. - je slovo kéž: 

a) spojka 
b) předložka 
c) zájmeno 
d) příslovce 
e) částice 

 



17. Označte spojky souřadicí: 
a) neboť 
b) a proto 
c) že 
d) ale 
e) protože 

 
18. Který z tvarů příslovcí je správný: 

a) skromě 
b) dojemně 
c) tajemě 
d) temně 
 

19. Zvuky vyjadřují tato citoslovce: 
a) břink 
b)  hop  
c) ťuk 
d) prásk 
e) hoj 

 
20. Najděte chybu: 

a) kamený 
b) rovnoramenný 
c) raný 
d) jelení 
e) měký 

 
 
 
 
 
 
 

 


