
1. Ve které z následujících vět je gramatická chyba?
A) Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.
B) Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.
C) Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.
D) S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.

2. Mezi které jazyky patří čeština?
A) germánské
B) slovanské
C) kavkazské
D) románské

3. Ve které z následujících variant je obsažena personifikace?
A) kachna s peřím zelenavým
B) Co to máš na té tkaničce?
C) Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít?
D) o lásce šeptal tichý mech

4. Která díla napsal Karel Čapek?
A) Válka s mloky, Krakatit, Povídky z jedné a druhé kapsy, RUR
B) Bylo nás pět, Okresní město, Muži v offsidu, Ve stínu kapradiny
C) Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, Rozmarné léto, Balada z hadrů
D) Osudy dobrého vojáka Švejka, Můj obchod se psy, Trampoty pana Tenkráta

5. Ve které z následujících vět naleznete větu jednočlennou?
A) Před nádražím zastavily sáně.
B) Dávno nebylo tolik nádherného sněhu.
C) Pozdravuj doma.
D) Sněhové vločky se pomalu snášejí k zemi

6. Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané místo (******* ) ve větě: „Čištění komína 
provádí osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského ******* v oboru kominictví.“
A) listu
B) úřadu
C) zákona
D) rejstříku

7. Který z následujících spisovatelů získal Nobelovu cenu za literaturu?
A) Karel Čapek
B) Otokar Březina
C) Jaroslav Hašek
D) Jaroslav Seifert

8. Která varianta je bez chyb v interpunkci?
A) Když už člověk, jednou je, tak má koukat aby byl.
B) Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
C) Když, už člověk jednou je, tak má koukat, by byl.
D) Když už člověk jednou je tak má koukat, aby byl.

9. Ve které variantě nejde o antonyma?
A) libý X nelibý
B) movitý X nemovitý
C) stvůra X nestvůra
D) shodný X neshodný
10. Ve větě „Žába žbluňk do vody“ určete přísudek:
A) žába
B) žbluňk
C) do 
D) vody



1. Ve které z následujících vět je gramatická chyba?
A) Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.
B) Do moravské m  etropole každoročně míří spoustu   turistů.   - spousta
C) Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze. 
D) S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.

2. Mezi které jazyky patří čeština?
A) germánské
B) slovanské
C) kavkazské
D) románské

3. Ve které z následujících variant je obsažena personifikace?
A) kachna s peřím zelenavým
B) Co to máš na té tkaničce?
C) Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít?
D) o lásce šeptal tichý mech – neživá věc se chová jako živá

4. Která díla napsal Karel Čapek?
A) Válka s     mloky, Krakatit, Povídky z     jedné a druhé kapsy, RUR  
B) Bylo nás pět, Okresní město, Muži v offsidu, Ve stínu kapradiny
C) Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, Rozmarné léto, Balada z hadrů
D) Osudy dobrého vojáka Švejka, Můj obchod se psy, Trampoty pana Tenkráta

5. Ve které z následujících vět naleznete větu jednočlennou?
A) Před nádražím zastavily sáně.
B) Dávno nebylo tolik nádherného sněhu.
C) Pozdravuj doma.
D) Sněhové vločky se pomalu snášejí k zemi

6. Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané místo (******* ) ve větě: „Čištění komína 
provádí osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského ******* v oboru kominictví.“
A) listu
B) úřadu
C) zákona
D) rejstříku

7. Který z následujících spisovatelů získal Nobelovu cenu za literaturu?
A) Karel Čapek
B) Otokar Březina
C) Jaroslav Hašek
D) Jaroslav Seifert

8. Která varianta je bez chyb v interpunkci?
A) Když už člověk, jednou je, tak má koukat aby byl.
B) Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
C) Když, už člověk jednou je, tak má koukat, by byl.
D) Když už člověk jednou je tak má koukat, aby byl.

9. Ve které variantě nejde o antonyma?
A) libý X nelibý
B) movitý X nemovitý
C) stvůra X nestvůra – jde o synonyma
D) shodný X neshodný
10. Ve větě „Žába žbluňk do vody“ určete přísudek:
A) žába
B) žbluňk – i citoslovce může být přísudkem
C) do 
D) vody 


