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2. ročníku a slouží k prověření jejich znalostí vybraných 

funkčních stylů a některých útvarů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní test-SOU-M2-37 

1. Styl administrativní je: 
a) styl úřední, jednací 
b) styl hromadných sdělovacích prostředků 
c) styl odborných publikací 
d) styl umělecké literatury 
e) styl běžné komunikace 

 
2. Životopis: 

a) informuje o události, která se konala 
b) uvádí přehledně a pravdivě základní fakta z průběhu života konkrétní osoby 
c) je prostředek písemného styku s úřady 
d) je podkladem k pracovnímu hodnocení 

 
3. Co nepoužijete v životopisu: 

a) Brácha chodí na učňák. 
b) Bratr navštěvuje střední odborné učiliště. 
c) Sestra je na mateřské dovolené. 
d) Ségra doma hlídá děcko. 

 
4. Žádost na úřad se podává: …………………………… 
 
5. Co je typické pro jazykové prostředky administrativního stylu: 

a) ustálené formulace 
b) obrazná pojmenování 
c) užívání zkratek 
d) slova bez citového zabarvení 
e) neobvyklé výrazy 

 
6. Doplňte správný tvar zájmena vy/Vy do věty: Přeji ………… všem mnoho úspěchů. 

 
7. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 

a) Absolvoval jsem Základní školu v Ostrově. 
b) Absolvoval jsem základní školu v Ostrově. 
c) Absolvoval jsem Základní Školu v Ostrově. 
d) Absolvoval jsem základní Školu v Ostrově. 

 
8. Co platí pro posudek: 

a) informuje o soudním rozhodnutí 
b) obsahuje charakteristiku přímou 
c) je podkladem k pracovnímu hodnocení 
d) vystihuje vzhled člověka  
 

9. Vzhled člověka vystihuje: ……………………………. 
 

10. Pro který slohový útvar jsou typické výrazy spolehlivý, společenský, veselý: 



a) fejeton 
b) úvahu 
c) referát 
d) posudek 
e) charakteristiku  

 
11. Které slovní druhy jsou typické pro vystižení vzhledu a povahy člověka: 

a) slovesa 
b) citoslovce 
c) podstatná jména 
d) přídavná jména 

 
12. Pro který slohový útvar je typická věta - Z opálené tváře se smály veselé oči.: 

a) popis 
b) posudek 
c) charakteristika 
d) životopis 
e) referát 

 
13. Která z vět je bez chyby: 

a) Dědečkovi vlasy byly jak ryzí stříbro. 
b) Dědečkovy vlasy byly jak ryzí stříbro. 
c) Dědečkovi vlasi byly jak ryzí stříbro. 
d) Dědečkovy vlasy byly jak ryzý stříbro. 

 
14. Pro odborný popis jsou typické: 

a) výrazy citově zabarvené 
b) odborné termíny 
c) slova neutrální 
d) metafory 

 
15. Vyber správnou slovesnou osobu pro popis pracovního postupu: 

a) Připravíme si tyto pomůcky. 
b) Připravte si tyto pomůcky. 
c) Připrav si tyto pomůcky. 
d) Připraví si tyto pomůcky. 

 
16. Které věty jsou pravopisně správné: 

a) Byl urostlý jako topol. 
b) Malý chlapci si hráli na louce. 
c) Na stromě se usadil včelí roj. 
d) Pod převislímy větvemi stála lavička. 

 
17. Doplň přirovnání - Vleče se jako ……............................................................................: 

a) šnek 
b) žížala 
c) had 



d) týden bez peněz 
e) lenochod 

 
18. Je lidský, obětavý - vystihuje rčení: 

a) Co na srdci, to na jazyku. 
b) Má srdce na pravém místě. 
c) Nosí ho ve svém srdci. 
d) Má tvrdé srdce. 
 

19. Nechal by na sobě dříví štípat.- znamená, že: 
a) je trpělivý dobrák 
b) je ustrašený 
c) je přátelský 
d) je rozvážný 
 

20. Doplň přísloví - Jablko nepadá ………………………………………………: 
a) do koše 
b) daleko od stromu 
c) blízko ke stromu 
d) Newtonovi na hlavu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


