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Kontrolní test-SOU-M3-59 

 
1. Nauka o slohu se nazývá: 

a) syntax 
b) morfologie 
c) tvarosloví 
d) stylistika 
 

2. Které jazyky používají azbuku: 
a) bulharština 
b) slovenština 
c) ruština 
d) chorvatština 
e) polština 

 
3. Do obecné češtiny patří výrazy: 

a) rogalo 
b) střelec 
c) penězma  
d) chvátat 
e) bez dvouch  

 
4. Rčení - Je do větru. - vyjadřuje, že je: 

a) rychlý 
b) nestálý 
c) upovídaný 
d) nespoutaný 

 
5. Označte skupinu slov mnohoznačných: 

a) lopatka  
b) zornice 
c) hrtan  
d) oko 
e) stolička 

 
6. Vyberte synonymní dvojici: 

a) sklenice - hrnek  
b) měsíc - luna 
c) vesnice – dědina 
d) tričko - košile 

 
7. Vyberte vhodné přídavné jméno, aby vzniklo ustálené spojení s podstatným jménem 

pivo: 
a) plzeňské 
b) vychlazené 
c) vyprchané 



d) jako křen 
 

8. Která skupina slov obsahuje slova složená: 
a) lesní, zalesnit 
b) lesnický, zálesák 
c) lesostep, řezačka 
d) lesopark, křovinořez 

 
9. Upravte pořádek slov ve větě: Ošetřili mu nožem poraněnou ruku 

 
10. Označte větu se správně použitými uvozovkami a interpunkčními znaménky:  

a) „Ne,“ řekl Dan, „ven opravdu nejdu.“ 
b) „Ne“ řekl Dan, ven opravdu nejdu“. 
c) „Ne řekl Dan, ven opravdu nejdu“. 
d) „Ne“ řekl Dan ven opravdu nejdu. 
 

11. Pro který slohový útvar jsou typická výstižná slovesa, přímá řeč, přirovnání:  
a) úvaha 
b) vypravování 
c) výklad 
d) referát 
e) úřední dopis 

 
12. Které slovní druhy převládají v popisu: 

a) slovesa, zájmena  
b) podstatná jména, přídavná jména 
c) číslovky, částice 
d) citoslovce, předložky 
 

13. Označte pranostiku: 
a) Březen - za kamna  vlezem. 
b) Březen – měsíc knihy. 
c) Máj – lásky čas. 
d) Studený máj – v stodole ráj. 

 
14. Rčení - Mazat někomu med kolem pusy. - znamená: 

a) říkat pravdu 
b) pomlouvat 
c) pochlebovat 
d) vymýšlet si 
 

15. Ve které skupině slov jsou profesionalismy: 
a) hasák, fanka, šuplera 
b) palcát, houfnice, kalamář 
c) oř, luna, vesna 
d) desítka, halv, jesle 

 
 


