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Instrukce: Zakroužkujte správnou odpověď/správné odpovědi Bodové 
hodnocení 
(opravil) 

1. Nauka o spisovné výslovnosti se nazývá: 
A. ortografie 
B. ortoepie 
C. ortopedie 
D. ortoskopie 

 

2. Kdo je autorem slovníků starší češtiny? 
A. Jan Hus 
B. Václav Hájek z Libočan 
C. Daniel Adam z Veleslavína 
D. Bohuslav Balbín 

 

3. Označte řádek, na němž jsou jen pravopisně správné varianty: 
A. slepýš, čepýřit se, jazykozpyt 
B. lýko, mlýt, plytký 
C. odbyt, bytelný, ledabile 
D. návyk, výžka, vysunutý 

 

4. Zvolte pravopisně nesprávnou variantu: 
A. tamější 
B. zapomněl 
C. rozumněl 
D. zatemnění 

 

5. Označte řádek, na němž je slovo správně rozčleněno na morfémy: 
A. ku-pu-jí-cí 
B. kup-uj-í-c-í 
C. kupuj-íc-í 
D. kupuj-ící  

 

6. Určete řádek, na kterém jsou slova příbuzná: 
A. závěj, závod, závazek, závažný  
B. myčka, mýdlo, pomyje, mýval 
C. vlas, laso, laskavý, klas 
D. symbol, symbolický, symbiotický, symbolika 

 



7. Na kterém řádku je správně uveden kořen slova postřehnutelný: 
A. třeh 
B. třehn 
C. stř 
D. střeh 

 

8. Rozhodněte, ve kterých spojeních jsou všechny tvary spisovné: 
A. Objala ho svými tlustými rukami. 
B. Objala ho svými tlustými rukama. 
C. Objala ho svými tlustýma rukama. 
D. Objala ho svýma tlustýma rukama. 

 

9. Označte řádek, v němž jsou zájmena ve spisovném tvaru: 
A. S mužem, jež vzápětí uviděla, se setkala poprvé včera. 
B. S mužem, jejž vzápětí uviděla, se setkala poprvé včera. 
C. S mužem, jenž vzápětí uviděla, se setkala poprvé včera. 
D. S mužem, něhož vzápětí uviděla, se setkala poprvé včera. 

 

10. Označte řádek, na němž jsou pouze dokonavá slovesa: 
A. přečetl, přebere, vyrobit 
B. řekl, sedne, vstávat 
C. přinesl, dává, zvolat 
D. prodával, sebere, skočit 

 

11. Označte spisovné užití přechodníku: 
A. Kráčeje po cestě, dívka si zpívala. 
B. Kráčevši po cestě, dívka si zpívala. 
C. Kráčevše po cestě, dívka si zpívala. 
D. Dívka kráčela po cestě, zpívajíc si. 

 

12. Označte řádek, na němž je neurčitý slovesný tvar: 
A. poroučí  
B. bral bych 
C. naučili jsme se 
D. zpívajíc 

 

13.  Označte řádek, na němž jsou pouze spojky: 
A. přestože, avšak, kde 
B. ačkoliv, což, ledaže 
C. jakmile, třebaže, cokoliv 
D. protože, když, poněvadž 

 

14. Lingvistický termín konjunkce znamená: 
A. časování 
B. srovnávání jazyků 
C. spojka 
D. druhý stupeň přídavných jmen 

 

15. Podtržený větný člen ve větě Namáhavá cesta hlubokým lesem se klikatila mezi 
stromy. je: 
A. předmět 
B. příslovečné určení místa 
C. příslovečné určení způsobu 
D. přívlastek neshodný 

 



16. V souvětí Na novinářovu otázku, proč obec neřeší ekologické problémy, 
odpověděl starosta vyhýbavě. je vedlejší věta: 
A. příslovečná příčinná 
B. přívlastková 
C. předmětná 
D. podmětná 

 

17. Podtržené slovní spojení ve větě Na břehu rozvodněné řeky, hluboké bůhvíkolik 
metrů, se auto zastavilo. je: 
A. přístavek 
B. přívlastek volný 
C. vsuvka 
D. samostatný větný člen 

 

18. Kolik vět má následující souvětí?  
Tímto problémem se zabývají nejen obvykle uváděné práce, ozřejmující princip 
realismu, typizační postupy a hlavní témata, a monografie, které prosazují tuto 
metodu, ale i strukturalisté, rozlišující literární dílo jako artefakt, nebo badatelé, 
upozorňující na osobní percepci literárního díla. 
A. dvě 
B. čtyři 
C. pět 
D. sedm 

 

19.  Označte variantu se správnou interpunkcí: 
A. Matka dětem nařídila, aby si udělaly školní úkoly, a začala jim chystat oblečení 
které včera vyprala, a dnes bude žehlit. 
B. Matka dětem nařídila, aby si udělaly školní úkoly a začala jim chystat oblečení, 
které včera vyprala a dnes bude žehlit. 
C. Matka dětem nařídila, aby si udělaly školní úkoly, a začala jim chystat 

oblečení, které včera vyprala a dnes bude žehlit. 
D. Matka dětem nařídila, aby si udělaly školní úkoly a začala jim chystat oblečení, 
které včera vyprala, a dnes bude žehlit. 

 

20. Mezi východoslovanské jazyky nepatří: 
A. rusínština 
B. běloruština 
C. ukrajinština 
D. moldavština 

 

Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá:  

 
 


