ČESKÝ JAZYK
Test všeobecných znalostí 4
1. Ke slovům doplň slovo se stejným nebo podobným významem z následující nabídky:
sobec, lakomec, pokus, životopis, životopis, automat, zákazník, zloděj, útěk
a) pokus

b) klient

c) autobiografie

d) egoista

2. Které spojení je napsáno chybně?
a) Raní ho mečem.
c) Raní vstávání bylo únavné.

b) Rané brambory Galové neznali.
d) Ranním jitrem zněly trubky Římanů.

3. Jaké české označení pro panovníka vzniklo ze jména jednoho slavného Římana?
a) papež

b) král

c) císař

d) kníže

4. Ve které větě je nejvíce zájmen?
a)
b)
c)
d)

Všichni se jí na to pořád dokola ptali.
Slyšel jsem, že ta jeho sestra je pěkně protivná.
Dřív jsem s otcem rád chodíval na procházky do lesa.
Pověz mi, byli u vás včera naši rodiče na návštěvě?

5. Který český silák ulovil kance a dones ho jedné z Krokových dcer?
a) Bivoj

b) Přemysl

c) Horymír

d) Václav

6. Doplň obrazná vyjádření:
a) Kam vítr, tam ___________ .
c) Nechval dne před _____________ .
7.

b) ________ má krátké nohy.
d) Bez ____________ nejsou koláče.

Které slovo je svým významem nejbližší slovu druid ?
a) kuchař

b) velitel

c) náčelník

d) šaman

8. Co znamená vyjádření Přišel k tomu jako slepý k houslím?
a) neštěstí

b) náhodu

c) marné úsilí

d) neobratnost

9. Ve které skupině slov není žádná přípona?
a) Gal, bojem, nápoje
c) výpraskem, náčelníka, galský

b) Římem, bojovný, kámen
d) legionářský, římský, moc

10. Které z následujících slov má platnost zájmena i slovesa?
a) tvá

b) její

c) má

d) vedoucí

11. Která věta má několikanásobný podmět?
a)
b)
c)
d)

Musím prostřít stůl a uspořádat židle.
Ten stůl a židle budeme muset opravit.
Do rodinného domu patří dřevěný stůl a židle.
Stůl a židle považujeme za důležitou součást kuchyňského vybavení.

12. Které slovo je neohebné?
a) mládí

b) mládě

c) mladě

d) mladí

13. Ve které skupině slov jsou samá synonyma?
a) dívka, žákyně, děvče
c) bojovník, válečník, velitel

b) mladík, chlapec, jinoch
d) muž, manžel, stařec

14. Ve které skupině slov můžeme doplnit předponu nad-, aby vznikla smysluplná slova?
a) poručík, sázka, zemní
c) váha, stranit, stavba

b) řízený, národní, smysl
d) průměrný, vrh, vláda

15. Který tvar je tvarem 2.os.mn.č.podm.zp.přít.?
a) Ať bojujete!
c) Bojovali byste?

b) Bojovali bychom?
d) Bojovali by jste?

16. Které slovo se odlišuje způsobem tvoření (předpona – kořen – přípona)?
a) výbojný

b) průbojný

c) bojovný

d) nebojující

17. Která věta je svým významem nejvíce odlišná od ostatních?
a) Bolí mě žaludek.
c) Je mi zle.

b) Pálí mě žáha.
d) Padal sníh.

18. Která věta je svou stavbou nejvíce odlišná od ostatních?
a) Jsem silnější než všichni Římané.
c) Vzdej se a nebojuj.

b) Znám je, ale znám je málo.
d) Druid je chytřejší, než je kdokoli z vás.

19. Ve které dvojici slov je odlišný významový vztah?
a) tlouštík – hubeňour
c) den – noc

b) voják – nevoják
d) nemocný – malomocný

20. Které z přídavných jmen je měkké?
a) kazí

b) radí

c) hmyzí

d) zdraví

