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Kontrolní test-SOU-M2-40 

 
1. Vyberte větu pravopisně správnou:  

a) Kočka s koťaty si hrály s klubíčkem. 
b) Kocour, kočka a koťata číhaly na myšku. 
c) Vlaky a auta se rozjeli. 
d) Srnci a laně pili vodu z potoka. 
 

2. Ve které větě je pravopisná chyba: 
a) Chlapci obdivovali modely letadel, které se jim líbili. 
b) Chlapci obdivovali modely letadel, které se jim líbily. 
c) Z autobusu vystoupili ženy s dětmi, které běžely s radostí k domu. 
d) Z letadla jsme viděli, jak mraky měnily své tvary. 

 
3. Které souvětí je souřadné: 

a) Řekl nám, že je nemocný. 
b) Čas letí, proto se dejme do práce. 
c) Mrzlo, a tak se teple oblékl. 
d) Budeš-li hodný, pojedeme na výlet. 

 
4. Vyhledejte vedlejší větu příslovečnou časovou: 

a) Vrátil se tam, kde byl doma. 
b) Počkám na tebe, dokud to neuděláš. 
c) Sněžilo, že nebylo na krok vidět. 
d) Sotvaže usnul, zazvonil budík. 

 
5. Ve větě - V břízkách jsme našli křemenáče. - je větný člen v břízkách: 

…………………………………. 
a) příslovečné určení místa 
b) předmět 

 
6. Střední průmyslová škola se v hovorové češtině řekne: …………………………………………. 

 
7. Záporný citový vztah vyjadřují slova: 

a) Syn 
b) děda 
c) potok 
d) čokl 
e) fakan 

 
8. Doplňte pranostiku - Svatá Markyta hodila srp do…: 

a) žita 
b) obilí 
c) lesa 
d) tůně 

 



9. Označte rčení: 
a) Svatá Anna chladna zrána. 
b) Je všemi mastmi mazaný. 
c) Humor je koření života. 
d) Koupil za pět prstů. 

 
10. Slova mladý - starý označujeme jako: ……………………………………………… 

 
11. Vyberte slova neohebná: 

a) bum 
b) tam  
c) lví 
d) v 
e) správný 
 

12. Která z vět je pravopisně správná: 
a) V jarním jitru se ozíval jásavý kosý zpěv. 
b) Ozdoby na šatech připomínaly rybí šupiny. 
c) Na kopci stál nový včelý úl. 
d) Ronil krokodýlí slzy. 

 
13. Označte řadu, která obsahuje částice: 

a) též, ano 
b) ach, bác 
c)  v, na 
d) protože, ale 
 

14. Slovo Aleš ve spojeních o Alešovi, Alešovi koně je těmito slovními druhy: 
………………………………………………………………. 
 

15. Který tvar je správný: 
a) Přišli by jsme k vám. 
b) Přišli bychom k vám. 
c) Přišli bych jsme k vám. 
d) Přišli bysme k vám. 

 
16. Prvky životopisu obsahují i: 

a) paměti 
b) deníky 
c) záznamy z porad 
d) objednávky 
e) romány 
 

17. Která z vět neobsahuje pravopisnou chybu: 
a) Otec je číšníkem v restauraci u Kolečka. 
b) Otec je číšníkem v restauraci U Kolečka. 
c) Mariánské lázně jsou krásné. 



d) Jedu na lyže do Orlických hor. 
 

18. Do administrativního stylu nepatří:  
a) plná moc 
b) výkaz 
c) sloupek 
d) fejeton 
e) referát 
 

19. Odborný popis je často doplněn: 
a) přirovnáními 
b) úvahami 
c) nákresy 
d) rčeními 
e) pranostikami 

 
20. Ustálenou formulací  - S přátelským pozdravem - končí: 

a) úřední dopis 
b) životopis 
c) povídka 
d) balada 
e) fejeton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


