
      

                       ČESKÝ JAZYK  
 

Test všeobecných znalostí 1 
 

1. Které z následujících přirovnání se obvykle nepoužívá? 
 

a) Bál se toho jako čert kříže.  b)   Byl sám jako kůl v plotě. 
c) Opatroval to jako nos v hlavě.  d)   Měli se rádi jako pes a kočka. 

 
2. Které z následujících úsloví se obvykle používá? 

 

a) Ves je jako pes.    b)   Každý pes ve vsi černý. 
c)    Na vsi každý pes pánem.   d)   Každý pes jiná ves. 

 
3. Kterým z následujících výrazů nazveme člověka, jenž má neustále dobrou náladu 

a baví své okolí? 
 

a) veselý tucet    b)   veselý veletucet 
c)   veselá kopa    d)   veselá koudel 

 
4.  Která z následujících disciplín se zabývá vedením ke správné výslovnosti? 

 

a) statistika  b)   logopedie   c)  logika d)   gramatika  
 

5. Ve kterém slově se vyskytuje slabikotvorná souhláska: 
 

a) kluci  b)   vlk   c)   plán d)   prohlášení 
 

6. Ve kterém slově je dvojhláska? 
 

a) doučit se  b)   broukat si  c)   použít d)   pousmát se 
 

7. Který z jazyků používá k psaní azbuku? 
 

a) polština  b)   řečtina  c)   ruština d)   francouzština 
 

8. Který název měsíce patří do pranostiky? 
________ bílý, pole sílí. 
 

a) leden  b)   prosinec  c)   únor d)   březen 
 

9. Ve které větě se vyskytuje personifikace (zosobnění)? 
 

a) Do místnosti pomalu vcházela noc. b)   Slunce pomalu zapadalo. 
c)   Ptáci se rozezpívali.   d)   Nebe se zatáhlo, začalo pršet. 

 
 
 



 
 

10.  Které přídavné jméno patří na vynechané místo? 
Lidé trpící nadváhou dostávají častěji ______________ záchvaty. 
 

a) srdcové  b)   srdečné  c)   srdčité  d)   srdeční 
 

11. Který jazyk nepatří k mateřským jazykům obyvatel západní Evropy? 
 

a) angličtina  b)   řečtina  c)   němčina  d)   francouzština 
 

12. Ve které jazykové příručce bychom našli vysvětlený význam slova dres? 
 

a) v Pravidlech českého pravopisu  b)   v učebnici českého jazyka 
c)   ve Slovníku cizích slov   d)   ve Slovníku literární teorie 

 
13. Slovní spojení chovat se jako slon v porcelánu je: 

 

a) přísloví     b)   zosobnění   
c)   básnický přívlastek   d)   přirovnání    
 

14. Který z uvedených frazeologismů (ustálených slovních spojení) je citován chybně? 
 

a) Žádný chytrák z nebe nespadl.  b)   Ruka ruku myje. 
c)   Bližší košile než kabát.   d)   Na Hromnice o hodinu více. 
 

15. Ve kterém slově není předpona? 
 

a) proradný  b)   proměnlivý c)   probuď se  d)   prostoduchý 
 

16. Kolik slabik je ve slově neuvěřitelný? 
 

a) čtyři  b)   pět   c)   šest  d)   sedm 
 

17. Antonymum ke slovu následky je: 
 

a) důsledky  b)   okolnosti  c)   příčiny  d)   dopady 
 

18. Které z uvedených slov je slohově zabarvené? 
 

a) v loži  b)   hořím  c)   válka  d)   pomyšlení 
 

19. Jak se nazývá literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidskými vlastnostmi  
a který končí mravním ponaučením? 
 

a) pohádka  b)   pověst  c)   bajka  d)   drama 
 

20. Které rčení se nevztahuje k marné činnosti? 
 

a) házet na stěnu hrách   b)   bojovat s větrnými mlýny 
c)   nosit dříví do lesa    d)   mlátit prázdnou slámu 

 
 


