
      

                       ČESKÝ JAZYK  
 

Test všeobecných znalostí 2 
 

1. Ve kterém slově není slabikotvorné l ? 
 

a) mlha  b)   vlněný  c)   hltá  d)   vleče 
 
2. Které slovo je jednoznačné? 

 

a) lodička  b)   hřebínek  c)   vařečka  d)   hřebíček 
 

3. Vyber správný tvar slovního spojení všechny vši v 7.p.č.mn.: 
 

a) se všema všema b)   se všema vešma c)   se všemi vešmi d)   se všemi vši 
 

4.  Jak označujeme předlohu k divadelnímu, filmovému nebo televiznímu dílu? 
 

a) scéna  b)   scenerie   c)   scénář  d)   scenárista 
 

5. Jaký básnický prostředek je použit ve slovním spojení světlo krade? 
 

a) žádný  b)   metafora  c)   přirovnání  d)   zosobnění   
 

6. Která věta má chybnou stavbu (chybí v ní nezbytný větný člen)? 
 

a) Dal mi dárek k narozenínám.  b)   Anna si zpívala celý den. 
c)   Petr neřekl Markovi.   d)   Babička večer pletla. 

 
7. Ve kterém slově jsou pouze souhlásky obojetné? 

 

a) prospěšný  b)   koloběžka  c)   bělavý  d)   stmívání 
 

8. Co znamená slovo rezignovat? 
 

a) odejít do penze    b)   ucházet se o místo 
c)   odejít z funkce    d)   změnit místo 

 
9. Jakým slovním spojením lze nejlépe nahradit výraz když byl v úzkých? 

 

a) když mu bylo smutno   b)   když mu bylo špatně 
c )   když nevěděl, jak dál   d)   když ho pronásledovali 

 
10. Co znamená toto rčení? 

Pro korunu by si nechal vrtat koleno. 
 

a) dokáže snášet bolest   b)   cení si svého zdraví 
c)   je lakomý     d)   je statečný 

 



 
 

11. Jakým literárním útvarem je uvedená ukázka? 
Darovanému koni na zuby nehleď. 
 

a) vtipem  b)   příslovím  c)   bajkou  d)   pranostikou 
 

12. Které z uvedených slov je antonymem ke slovu smích? 
 

a) pláč  b)   smutek  c)   radost  d)   zármutek  
 

13. Kolik hlásek je ve slově pěšina? 
 

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

14. Ve které skupině slov nejsou všechna slova příbuzná? 
 

a) učit – učenec – učitel – uč   b)   opis – zápis – spisovatel – píšeme 
c)   létá – letuška – léto – slétnout  d)   zahrada – zahradník – ohrada – hr 

 
15. Ve které skupině slov jsou pouze slova bez předpony? 

 

a) viola – víkend -  výmluvně – vije b)   vítěz – vidlička – viset – vývrtka 
c )   vylodit – vyset – výrostek – výkon d)   vidle – vikýř – víska – výšina  
  

16. Ve které dvojici jsou slova napsána správně? 
 

a) četba – gepard b)   hropka – sopka c)   kletba – levhard d)   tuška – hruška  
  

17. Ve které skupině slov jsou jen podstatná jména rodu mužského životného? 
 

a) had – sněhulák – květ – král  b)   rádce – strašák – skřítek – motýl 
c)   děda – hmyz – skřítek – vítr   d)   šnek – král – letec – chobot  

 
18. Vyber správný tvar slovního spojení dva dny v 7.p.č.mn.: 

 

a) dvěmi dny  b)   dvěma dny c)   dvouma dny  d)   dvěmi dni  
 

19. Ve které řadě je slovo, jež tam významově nepatří? 
 

a) pes, kočka, kůň, kráva   b)   jabloň, bříza, kukuřice, smrk 
c)   maceška, růže, leknín, fialka  d)   švestka, hruška, jablko, pomeranč 

 
20. Přiřaď literární postavy k příslušným autorům nebo dílům: 

 

1) kocour Mikeš     a)   Miloš Macourek 
2) Harry Potter     b)   Josef Čapek 
3) Pejsek a kočička    c)    J. K. Rowlingová 
4) Mach a Šebestová    d)   Josef Lada 


