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Kontrolní test-SOU-M3-58 
 
1. Rozhodněte, zda ve větě - Tak se měj! - je slovo tak: 

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

 
2. Slovo cestující ve větě  - Cestující nastupovali do autobusu velmi pomalu. - se 

skloňuje podle vzoru: ………………………………………… 
 
3. Ve kterých z následujících vět je tvaroslovný nedostatek: 

a) Do všech staveních přes opravu střechy zatékalo. 
b) S těmito věcmi si snadno poradíme. 
c) Mezi skálama se objevilo jezírko. 
d) Přišel s obouma kamarády. 

 
4. Která podstatná jména jsou látková: 

a) ponožky 
b) voda 
c) listí 
d) vojsko 
e) cukr 

 
5. Označte věty s tvaroslovnou chybou: 

a) Vyslali jste za mnou posly s radostnými zprávamy. 
b) Otevřeli okna s letitými okenicemi.  
c) Pes chtěl utíkat za námi. 
d) Loď přirazyla ke břehu. 

 
6. Slova brýle, dveře, kalhoty představují: 

a) slova pomnožná 
b) slova hromadná 
c) slova konkrétní  
d) slova abstraktní 

 
7. Určete, kde je užito zájmeno ve správném tvaru: 

a) Dostal jsem knihu, jež byla mým dávným snem. 
b) Koupili jsme si starší auto, jenž nám musí dlouho vydržet. 
c) Dejte se touže cestou.  
d) Na naši jabloň létají včely. 

 
8. Doplňte  správný tvar mí/mý do věty - K tomuto úspěchu přispěli také ……. přátelé.  
 
9. Která ze zájmen jsou nesklonná: 

a) se 
b) sám 



c) jeho 
d) jejich 
e) můj 

 
10. Slova tisící, několikerý jsou: 

a) číslovky 
b) přídavná jména 
c) podstatná jména 
d) zájmena 

 
11. Ve kterých větách je bezchybně vytvořen 3. stupeň přídavného jména: 

a) Z Číny se dováželo nejemnější hedvábí. 
b) Spolehněte se, nejjasnější králi! 
c) V zimě jsou nejkratší dny. 
d) Krásnější den jsem nezažil. 

 
12. Vyberte věty tvořené jen slovy ohebnými: 

a) Pláně polí jiskřily blikavými průzračnými krystaly. 
b) Oba vyčerpaní vojáci odložili své zbraně. 
c) Kolem nového prezidenta se vyrojily davy novinářů. 
d) Stál na noční silnici a pozoroval blikající hvězdy. 

 
13. Ve kterých větách je citoslovce podmětem: 

a) Byli jsme úplně vystrašení, neboť nebezpečně blízko se ozvalo řach! 
b) Ach, ty jsi úžasná! 
c) Haf je citoslovce. 
d) Žába žbluňk do tůňky. 

 
14. Označte, ve kterých větách je slovesný infinitiv v roli podmětu: 

a) Vůbec nemůžeš mít pochybnosti, že se mi o tom bude zdát. 
b) Věřte, že číst uměleckou literaturu se skutečně vyplatí. 
c) Dokončit úkol byl pro Pavla problém. 
d) Ráda chodila tančit. 
 

15. Rozhodněte, která z vět není tvaroslovně správně: 
a) V ZOO uviděli obrovské zvíře s dvěma rohama. 
b) Na obou stromech rostly výborné švestky. 
c) Házel oběma rukama. 
d) Oslavil čtyřiadvacáté narozeniny.  

 
 
 
 
 
 
 
 


