
 
Název školy:  Střední odborná škola stavební Karlovy Vary             
Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary  
Autor: JOSEF HRUŠKA 
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ČJL_39_KONTROLNÍ TEST- 
SOU-M2-39 
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 
Tematická oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 3. ROČNÍK 
Datum tvorby: 10. 1. 2013           Datum ověření: 26. 4. 2013  
Klíčové slovo: pravopis, tvarosloví, stylistika 
Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro žáky    
2. ročníku a slouží k souhrnnému prověření jejich znalostí   
vybraných kapitol z gramatiky a stylistiky.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní test-SOU-M2-39 

 
1. Vyberte větu pravopisně správnou:  

a) Lvice s lvíčaty se vyhřívaly na sluníčku. 
b) Lev, lvice a lvíčata se vrhly na kořist. 
c) Vlaštovky a čápi už odlétli. 
d) Rodiče a jejich děti odjely na prázdniny. 
 

2. Ve které větě je pravopisná chyba: 
a) Sloni se polekali ohňů, které se jim postavili do cesty. 
b) Sloni se polekali ohňů, které se jim postavily do cesty. 
c) Když lodě vypluly, mávaly jim stovky lidí. 
d) Když lodě vypluly, mávali jim stovky lidí. 

 
3. Které souvětí je podřadné: 

a) Svítilo slunce a ptáci zpívali. 
b) Řekl, že už to udělal. 
c) Počkám na tebe, dokud nepřijdeš. 
d) Letadlo nevzlétlo, neboť byla mlha. 

 
4. Vyhledej vedlejší větu přívlastkovou: 

a) To byl ten den, kdy se viděli naposled. 
b) Ptáci odlétají, protože přichází podzim. 
c) Dělal práci, která ho bavila. 
d) Poprosil ho, aby mu podal knihu. 

 
5. Které slovo je ve větě - Udělal svou práci dobře.- příslovečné určení způsobu: 

……………………………………….. 
 

6. Hovorová čeština je: 
a) mluvená forma spisovné češtiny  
b) nespisovná forma češtiny 
c) mluva určitých profesí 
d) mluva zájmových skupin 

 
7. Kladný citový vztah vyjadřují slova: 

a) dědek 
b) hnáty 
c) jablíčko 
d) pohoří 
e) děťátko 

 
8. Doplňte pranostiku - Svatá Lucie noci… : 

a) ubere 
b) nepřidá 
c) přilije 



d) upije 
 
9. Označte přísloví: 

a) Dobré slovo hubu nespálí. 
b) Zdání klame. 
c) Je silný jako lev. 
d) Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 

 
10. Slova dívka – slečna – mladá dáma jsou: ………………………………………………….. 

 
11. Vyberte slova ohebná: 

a) sto  
b) dobrý  
c) zpětně 
d) ničí 
e) tady 
 

12. Která z vět je pravopisně správná: 
a) Bílý psy nebyli na sněhu vidět. 
b) Šlápl do vosího hnízda. 
c) Upravil živý plot. 
d) Husý pečínka mu chutnala. 

 
13. Označte řadu, která obsahuje spojky: 

a) i, že 
b) za, nad 
c) haf, joj 
d) ne, kéž 
 

14. Slovo dědeček ve spojeních k dědečkovi, dědečkovi psi je těmito slovními druhy: 
………………………………………………………………. 
 

15. Který tvar je správný: 
a) Aby si si to nerozmyslel. 
b) Abys sis to nerozmyslel. 
c) Aby sis to nerozmyslel. 
d) Aby jsi si to nerozmyslel. 

 
16. Úřední doklad obsahující základní životní údaje se označuje jako: 

………………………………………………. 
 

17. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu. 
a) Matka pracuje na městském úřadu v Ostrově. 
b) Matka pracuje na Městském úřadu v Ostrově. 
c) Mám rád Krušné Hory. 
d) Koupala jsem se v Máchově jezeře. 

 



18. Dodací list, poštovní poukázka, smlouva patří do stylu:  
a) prostě sdělovacího 
b) uměleckého 
c) publicistického 
d) administrativního 
e) odborného 
 

19. S popisem pracovního postupu se setkáme: 
a) v povídce 
b) v úvodníku 
c) v reportáži 
d) v kuchařce 
e) v návodu 

 
20. Pro který slohový útvar je typická věta - Mráz uvěznil zurčivý potůček pod ledový 

krunýř.: 
a) umělecký popis 
b) odborný popis 
c) zápis z porady 
d) fejeton 
e) zprávu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


