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Kontrolní test-SOU-M2-36 

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

 
2. Kterým slovním druhem ve větě - Zastav se, až půjdeš kolem. - je kolem: 

……………………………………………………….. 
 
3. Označte podstatná jména látková: 

a) písek 
b) stromoví  
c) housle 
d) mák  
e) hrách 

 
4. Podle vzoru kost se skloňují tato podstatná jména: 

a) neteř 
b) konev  
c) lež 
d) krupice 
e) obuv 

 
5. Určete mluvnické kategorie podstatného jména chvíle ve větě - Byly to s tebou krásné 

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

a) Jirkovy přišly dva dopisy.  
b) Jirkovi přišly dva dopisy.  
c) Jirkovi přišli dva dopisy.  
d) Jirkovi přišly dva dopisi.  

 
7. Vyberte správné řešení spojení slov oba tví učitelé v 7. pádu: 

a) s obouma tvýma učitely 
b) s obouma tvými učiteli 
c) s oběma tvými učiteli 
d) s oběma tvýmy učiteli 

 
8. Která skupina obsahuje jen přídavná jména měkká: 

a) rybí, lví 
b) včerejší, dlouzí 
c) mokří, soví 
d) čiperní, hladoví 

 



9. Které z vět jsou pravopisně správné: 
a) V potoce se mihli dva duhový pstruzi. 
b) Růžový jabloňový květ působil něžně. 
c) Znáš Milanovi syny? 
d) Maminka uvařila výbornou rybí polévku. 

 
10. Ve větě - Navštívil kamaráda, kterého dlouho neviděl. - je slovo kterého: 

a) zájmenem vztažným 
b) spojkou 
c) příslovcem 
d) předložkou 

 
11. Doplňte správný tvar zájmena náš do věty:  Pro ………… Katku to není problém. 

 
12. Číslovka stý je: 

a) násobná 
b) neurčitá 
c) řadová 
d) druhová 

 
13. Které z číslovek jsou neurčité: 

a) dvacet 
b) mnoho 
c) jednatřicet 
d) několik 

 
14. Co neurčujeme u sloves: 

a) rod 
b) číslo 
c) třídu 
d) vid 
e) pád 

 
15. Tam je příslovce: 

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

 
16. Kterým slovním druhem ve větě  - Ale neříkej! Je slovo ale: ……………………………………. 

 
17. Spojka souřadicí v poměru příčinném je: 

a) protože 
b) neboť 
c) vždyť 
d) jelikož 
e) a tedy 



 
18. Které z tvarů příslovcí jsou správné: 

a) soukromě 
b) soukromně 
c) strmně 
d) strmě 
 

19. Citoslovce cink, haf vyjadřují: 
a) vůli 
b) náladu 
c) hlasy 
d) zvuky 
e) city 

 
20. Najděte chybu: 

a) Nad poli kroužili skřivani. 
b) Z lesa vyběhli malý králíčci. 
c) Koťata si hrály s klubíčkem. 
d) Děvčata tančila v kruhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


