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Test ovládání českéhojazyka

(100 pomocných bodů dělíme čtyřmi)

1) Dejte do singuláru (do jednotného čísla).

10

Např.: z vašich knih > z vaší knihy

1. o vašich vojácích

1+1

2. k sestřiným známým

1+1

3. s těmi starosty

1+1

4. z našich stanovišť

1+1

5. o tvých přátelích

1+1

2) Dejte do plurálu (do množného čísla).

10

Např.: z vaší knihy > z vašich knih

1. milý člověk

1+1

2. za tou zdí

1+1

3. maličký brouček

1+1

4. o tvém deníku

1+1

5. bez čerstvého vejce

1+1

3) Výrazy v závorkách dejte do správných tvarů.

10

Např.: Podíval se do (vaše kniha) > do vaší knihy.

1. Divili se (oba dva) nápadům.

1+1

2. K té události došlo před (pět set) lety.

1+1

3. Chtěl se setkat se (všichni lidé).

1+1

4. Čeká na (já) i na (oni)?

1+1

5. Co bude dělat s (ty peníze)?

1+1

4) Dejte do imperativu (do rozkazovacího způsobu).

5

Např.: Děláš to jinak. >Dělej to jinak.

1. Sníte to.

1

2. Budeme tam včas.

1

3. Pospíšíš si.

1

4. Uvědomíme si to.

1

5. Zamknete třídu.

1

5) Dejte do složeného futura (do budoucího času). Pište celé věty.

5

Např.: Dělám to jinak. > Budu to dělat jinak.

1. Dívám se na televizi.

1

2. Chcete začít?

1

3. Nikdo to neví.

1

4. Ceny stále rostou.

1

5. Co si berete s sebou?

1

6) Dejte do indikativu prézentu (do přítomného nebo jednoduchého budoucího času – podle
vidu), neměňte vid.
10
Např.: Udělal jsem to jinak. > Udělám to jinak.

1. Vzala si tu knihu.

1

2. Sehnal ten dárek.

1

3. Obuli si nové boty.

1

4. Ten film ho zaujal.

1

5. Bál se té zkoušky.

1

6. Rádi jsme jim pomohli.

1

7. Asi o tom nic nevěděli.

1

8. Kdy ten kurz začal?

1

9. Kdo vám ukázal cestu?

1

10. Doufám, že jsi nelhal.

1

7) Dejte do préterita (do minulého času), pište celé věty.

5

Např.: Udělá to jinak. >Udělal to jinak.

1. Co si přeješ?

1

2. Nezapomeneš nic?

1

3. Kdy jedeš na dovolenou?

1

4. Už asi nic nesní.

1

5. Snad už začne rozumět.

1

8) Dejte do složeného pasíva (trpného rodu), neměňte vid, pište celé věty. 10
Např.: Pošlou vás pryč. > Budete posláni pryč.

1. Knihy nám vrátili.

1+1

2. Všechno pivo vypili.

1+1

3. Přečetli nám to.

1+1

4. Mluvnici nám vysvětlil dobře.

1+1

5. Řekli ti to přece jasně.

1+1

9) Doplňte vhodné spojovací výrazy (nebo jejich části).

5

Např.: Zeptám se, ___________ je to pravda. > Zeptám se, jestli (zda) je to pravda.

1. __________ se vrátím, zavolám ti.

1

2. Test nenapsal, __________ se neučil.

1

3. Učil se jazyky, _________ našel dobrou práci.

1

4. Vyhráli, _________ jim nikdo nevěřil.

1

5. Přišel pozdě, ___________ zmeškal vlak.

1

10) Výrazy v závorkách dejte do vhodných pádů (i předložkových).

10

Např.: Čekáme tu (ty). > Čekáme tu na tebe.

1. Zabýval se (současná literatura).

1

2. Velmi si (ta žena) vážím.

1

3. Divíš se (ten člověk)?

1

4. Dotkl se i (ten problém).

1

5. Už nevěřili (spravedlnost).

1

6. Je to moc těžké, (to) nestačíme.

1

7. Praha je známá (historické památky).

1

8. Staral se o (celá rodina).

1

9. (Co) se pořád smějete?

1

10. (Já) to přece nezáleží.

1

11) V následující větě určete zvýrazněné větné členy. (2+2+2)

6

Např.: Koupil to v knihkupectví. > příslovečné určení místa

A

B

C

Lenka napsala to těžké cvičení správně.

A) těžké B) cvičení C) správně

12) V následujícím souvětí určete vztah zvýrazněné věty k větě řídící.
Pečlivě se připravovali, aby v těžké konkurenci uspěli.

Vztah: a) příčinný b) přípustkový

c) účelový

c) účelový

4

13) Uveďte české ekvivalenty následujících gramatických termínů.

10

Např.: singulár > jednotné číslo

1) atribut

6) kondicionál

1+1

2) instrumentál

7) prézens

1 +1

3) konjugace

8) sufix

1+1

4) aktivum

9) objekt

1+1

5) interjekce

10) morfologie

1+1

Test prověřující všeobecný kulturní přehled
(20 pomocných bodů dělíme dvěma)

Správnou odpověď podtrhněte.
1) Co je autogram?
a) originální, rukou psaný dokument
b) vlastní životopis
c) podpis
2) Co je epitaf?
a) nápis na hrobě
b) autor napodobující jiného, slavnějšího autora
c) druh básnického metra
3) Co je frazeologie?
a) disciplína zkoumající systém a funkce zvukových prostředků jazyka
b) disciplína zkoumající ustálené jazykové prostředky
c) disciplína zabývající se druhy písma
4) Co je trilogie?
a) umělecké dílo sestavené ze tří relativně samostatných částí
b) báseň tvořená třemi slokami
c) popis lidových zvyků
5) Kde se na českém území nalézá pohoří Krkonoše?
a) na jihu
b) na západě
c) na severu
6) Ve kterém státě žijí Lužičtí Srbové?
a) v Srbsku
b) v Německu
c) v Česku
7) Kde se v České republice těží hnědé uhlí?
a) v okolí Mostu, Litvínova a Sokolova
b) v okolí Ostravy, Havířova a Karviné
c) v okolí Kladna
8) Kdo byl Petr Parléř?
a) český klavírista
b) významný gotický stavitel a sochař
c) český malíř

9) Kdo byla Božena Němcová?
a) československá lyžařka
b) česká spisovatelka
c) česká malířka
10) Kdo byl Otakar Vávra?
a) československý diplomat
b) český hudební skladatel
c) český filmový režisér
11) Kdy se odehrála bitva na Bílé Hoře?
a) v 17. století
b) v 18. století
c) v 16. století
12) Který z uvedených spisovatelů ještě žije?
a) Arnošt Lustig
b) Ota Pavel
c) Michal Viewegh
13) Ve kterém roce zemřel hudební skladatel Antonín Dvořák?
a) 1914
b) 1904
c) 1894
14) Ve kterém roce proběhla tzv. sametová revoluce?
a) 1968
b) 1989
c) 2003
15) Kdo je autorem cyklu symfonických básní Má vlast?
a) Bedřich Smetana
b) Leoš Janáček
c) Bohuslav Martinů
16) Ústava Československé socialistické republiky byla přijata v roce:
a) 1948
b) 1960
c) 1968
17) Jak se jmenovala první česká vládnoucí dynastie?
a) Lucemburkové
b) Habsburkové
c) Přemyslovci

18) České národní obrození začalo:
a) v 18. století
b) v 19. století
c) ve 20. století
19) Sídlem Ústavního soudu České republiky je:
a) Praha
b) Brno
c) Ostrava
20) Emil Zátopek se proslavil jako:
a) fotbalista
b) hokejista
c) atlet

Test verbálních schopností a logického myšlení
(20 pomocných bodů dělíme čtyřmi)

1) Eliminace
5
U následující skupiny slov označují vždy čtyři slova něco podobného. Najděte páté slovo, které se
k ostatním hodí nejméně. Slovo podtrhněte.
1.

a) automobil

b) vlak

c) loď

d) tramvaj

e) autobus

1

2.

a) číst

b) ležet

c) psát

d) opisovat

e) listovat

1

3.

a) náročný

b) obtížný

c) nesnadný

d) jednoduchý

e) zapeklitý

1

4.

a) německy

b) rusky

c) česky

d) polsky

e) srbsky

1

5.

a) video

b) brýle

c) okno

d) sluchátko

e) lupa

1

2) Generalizace
5
Ze skupin pěti slov vyberte jedno, které je zobecněním zbývajících čtyř. Slovo podtrhněte.

1.

a) učitel

b) řidič

c) knihovnice

d) povolání

e) průvodce

1

2.

a) mládě

b) jehně

c) kotě

d) štěně

e) tele

1

3.

a) chodit

b) hýbat se

c) běhat

d) plížit se

e) kráčet

1

4.

a) město

b) velkoměsto c) sídlo

d) vesnice

e) samota

1

5.

a) houslový

b) klavírní

d) varhanní

e) instrumentální

c) violový

1

3) Analogie
K první dvojici najděte další dvojici slov, mezi nimiž existuje obdobný vztah. Podtrhněte.

věta : slovo

5

1

a) text : odstavec, b) odstavec : souvětí, c) podmět : přísudek, d) báseň : sbírka
strom : les

1

a) knihovna : knihy, b) rodina : syn, c) slovo : hláska, d) bonbon : bonboniéra
traktor : traktorista
a) vlak : nádraží, b) píseň : rádio, c) škola: ředitel, d) zkouška: čeština

1

nábytek : dřevo

1

a)

kabát : knoflík, b) slepice : vajíčko, c), most : beton d) vana : voda

auto : kolo
a)

1
mouka : těsto, b) stůl : noha, c), hlava : klobouk d) květ : barva

4) Opaky
5
K prvnímu slovu najděte takové, které se nejvíce blíží jeho opaku (antonymu). Podtrhněte.

horký:

a) vařící

b) ledový

c) teplý

d) vroucí

1

pohoří:

a) rovina

b) kopec

c) vrch

d) hora

1

těžce:

a) obtížně

b) pracně

c) náročně

d) lehce

1

nemoc:

a) choroba

b) zdraví

c) onemocnění

d) bolest

1

mýt:

a) čistit

b) prát

c) špinit

d) leštit

1

Test znalosti české literatury a literární teorie
(20 pomocných bodů dělíme dvěma)

1. Nejstarší duchovní píseň vzniklá v Čechách je:
a) Svatý Václave, vévodo české země
b) Hospodine, pomiluj ny
c) Ostrovská píseň

2. Jan Amos Komenský nenapsal:
a) Co Bůh? Člověk?
b) Velká didaktika
c) Svět v obrazech

3. Kdo je autorem pětidílného Slovníku česko-německého?
a) J. Dobrovský
b) P. J. Šafařík
c) J. Jungmann

4. Autorem satirické skladby Křest svatého Vladimíra je:
a) K. Havlíček Borovský
b) V. K. Klicpera
c)J. K. Tyl

5. Který z uvedených autorů nenapsal sbírku balad?
a) K. H. Mácha
b) J. Neruda
c) K. J. Erben

6. Autorem románu Santa Lucia je:
a) K. M. Čapek-Chod

b) V. Mrštík
c) J. K. Šlejhar

7. Karel Teige byl:
a) surrealistický básník
b) politický redaktor Lidových novin
c) literární a výtvarný kritik avantgardy

8. Autorkou románu Lidé na křižovatce je:
a) M. Pujmanová
b) M. Majerová
c) J. Glazarová

9. Do Skupiny 42 nepatřil básník:
a) Jiří Kolář
b) Ivan Blatný
c) Vítězslav Nezval

10. Který z časopisů nebyl tribunou svazu Devětsil?
a) ReD
b) Disk
c) Host

11. Voskovec a Werich:
a) se uvedli hrou Vest Pocket Revue
b) založili Osvobozené divadlo
c) uvedli premiéru hry RUR

12. Dlouhá souřadná souvětí a užívání nespisovné češtiny byly charakteristické pro prózy:
a) K. Šiktance
b) B. Hrabala

c) K. Kryla

13. K současným českým spisovatelům patří:
a) J. Topol
b) J. Deml
c) V. Kaplický

14. Václav Hrabě byl:
a)básník generace 60. let 20. stol.
c) písničkář generace 90. let 20. stol.
d) dramatik divadla Semafor v 70. letech 20. stol.

15. Českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu je:
a) Karel Čapek
b) Vítězslav Nezval
c) Jaroslav Seifert

16. Autorem Knihy lesů, vod a strání je:
a) Fráňa Šrámek
b) S. K. Neumann
c) Jaroslav Hašek

17. Tzv. proletářská poezie byla směrem české literatury v období:
a) první třetiny 20. let 20. století
b) první světové války
c) tzv. Protektorátu

18. Budovatelský román je žánr příznačný pro:

a) surrealismus
b) kritický realismus
c) socialistický realismus

19. Synekdocha je podle teorie literatury:
a) druh metafory
b) druh metonymie
c) básnický přívlastek

20. V sylabotónické prozódii označuje trochej dvouslabičnou stopu:
a) s první přízvučnou slabikou
b) s druhou přízvučnou slabikou
c) s oběma slabikami přízvučnými

