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Kontrolní test-SOU-M3-57 

 
1. Ve větě - Že ti není hanba! -  je že: 

a) částicí 
b) spojkou 
c) předložkou 
d) citoslovcem 
 

2. Která věta odpovídá tomuto pořadí slovních druhů - zájmeno, podstatné jméno, slo-
veso, příslovce, přídavné jméno : 
a) Její maminka uměla dobře vařit. 
b) Ten film byl neskutečně krásný. 
c) Na louce létali barevní motýli. 
d) Těším se na zimní prázdniny. 

 
3. Slovo tu může být těmito slovními druhy: 

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

 
4. Doplňte správný tvar slov v závorce ve větě - Dítě mává (buclaté ruce).: 

………………………………………………… 
 

5. Ve kterých větách má slovo hodiny význam abstraktní: 
a) Na stole stály hodiny. 
b) Čekám už dvě hodiny. 
c) Líbí se mi hodiny s kukačkou. 
d) Hodiny se pomalu vlekly. 

 
6. Ve kterých větách je správně použita koncovka podstatného jména: 

a) Soby se vyděšeně rozprchli. 
b) Nad skálou poletovali jestřábi. 
c) V Nilu plavali krokodýli. 
d) V cirkusu jsme viděli cvičené lvi. 

 
7. Vytvořte správný tvar 2. stupně přídavného jména měkký: ……………………………… 

 
8. Jaké jsou nesprávné tvary zájmena - já - ve větě - Chtěl jsi …………….. něco?: 

a) mě 
b) mne 
c) mi 
d) mně 

 
 
9. Doplňte správný druh číslovky ve větě - Na dovolenou si vzal … boty.: 



a) třikrát 
b) troje 
c) tři 
d) třetí 

 
10. Ve větě - Beseda trvala půl druhé hodiny. - nahraďte číslovku číslicí: 

a) 1 1/2 
b) 2 ½ 
c) ½ 
d) 3  1/2 
 

11. Která slovesa vyjadřují změnu stavu: 
a) hází 
b) skáče 
c) mládne 
d) jí 
e) červiví 
 

12. Vyberte do věty vhodný tvar příslovce daleko/dalece: Tak ……………………………. mi na 
tom nezáleží.  
 

13.  Nahraďte příslovce ve větě - Honem mu zavolej. - synonymem: 
a) někdy 
b) potom 
c) příležitostně 
d) rychle 
e) hned 
 

14. Předložka  s  je správně použita ve větách: 
a) Šel s Pepou. 
b) Podíval se s okna. 
c) Kluci si hráli s míčem. 
d) S domu se ozval výkřik. 

 
15. V kterých větách je chyba: 

a) Vystoupil na Horu Říp. 
b) Nauč se to zpaměti. 
c) Karel Čapek napsal Dášeňku. 
d) Vlavici zůstala svačina. 


