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Kontrolní test-SOU-M3-60 
 
1. Ve které větě je správně použit podmiňovací způsob: 

a) To by jsi mi určitě nemohla udělat! 
b) Kudy by ses chtěla vydat? 
c) Rádi bychom vás viděli. 
d) Vy by jste mi poradit nemohli? 

 
2. Doplňte správný tvar Jirkovi rodiče/Jirkovy rodiče do věty: Na cestě domů jsme potkali 

……………………………………………………………………. 
 
3. Ve které z následujících vět je tvaroslovný nedostatek: 

a) Pro mě se ani nezastavili. 
b) Monika se vrátila nejen ke mě, ale i ke své práci. 
c) S náma se neztratíš. 
d) Vyprávěl jí pohádky. 
e) Nemám proti tobě nic. 

 
4. Kterou skupinu slov tvoří pouze příslovce: 

a) pochvalně, daleko 
b) brzy, skvěle 
c) avšak, náhle 
d) modrý, tam 
e) protože, vždyť 

 
5. Označte větu s pravopisnou chybou: 

a) Říkali, že závody už skončily. 
b) Není v lidských silách být neomylný.  
c) Vysoké topoly nás okouzlily.  
d) V ulici na Poříčí stojí starobylý dům. 

 
6. Vyberte skupinu slov bez pravopisného nedostatku: 

a) sirové maso, nezbytná podmínka 
b) lyžařská sezóna, slibný začátek 
c) zvyklostní právo, nelibozvučný tón 
d) vyvíšené místo, sychravý březen 
e) pyšná princezna, cizojazičný slovník 

 
7. Ve které větě je chyba v interpunkci: 

a) Moji milí takhle to dál nepůjde! 
b) Moje milá Haničko, ty jsi moje sluníčko! 
c) Myslím, Jitko, že máš pravdu. 
d) Volám na tebe, Jirko! 

 
8. Rozhodněte, kde je chybná předpona s: 

a) sběh lidí, svalit se 
b) sklopit, slevnit  
c) shodit, sčervenat  



d) smích, spolčit se 
 
9. Kolik vět tvoří souvětí: Ti, kdož nesouhlasí, mohou klidně odejít, protože další diskuse je 

zbytečná, marná a nikam nevede. 

a) 2 
b) 5 
c) 3 
d) 4 

 
10. Označte větu s přísudkem jmenným se sponou: 

a) Všechny dobré skutky byly už vykonány. 
b) Turisté se vrátili na chalupu unaveni. 
c) Počasí bude nádherné. 
d) Kočka si hrála s myší. 

 
11. Ve které z následujících vět je slovo odpor použito jako odborný výraz: 

a) Odpor vodičů se vzrůstající teplotou roste. 
b) K této nudné práci si mnozí vypěstovali odpor. 

c) Odpor otroků časem vzrůstal. 
d) Často se setkáváme s odporem lidí k politice. 

 
12. Ve které větě (-ách) se uplatňuje personifikace: 

a) Včera se na nás konečně usmálo štěstí. 
b) Očití svědkové mají důvěru soudu. 
c) Slunce nás hladilo svými paprsky. 
d) Ozývala se sladká hudba. 

 
13. Ve kterém novinářském útvaru se používá úvahový postup: 

a) inzerát 
b) úvodník 
c) oznámení  
d) sloupek 

 
14. Odborný charakter v publicistice má: 

a) črta 
b) recenze 
c) glosa 
d) horoskop 
e) kritika  

 
15. Co rozumíme pod pojmem novinářské klišé: …………………………………………………. 

 
  
 
 
 
 
 
 


