
Souhrnné opakování 7.ročník, mluvnice 

1.Ve kterém z následujících slovních spojení je pravopisná chyba? 

a) ozývalo se jen sýpání 

b) vítaný a milý host 

c) sychravé a nevlídné počasí 

d) náměstí v Litomyšli 

2.Ve které z následujících možností bude po doplnění -ně- na všechna vynechaná místa celá skupina slov napsána 

pravopisně správně? 

a) dom_nka, příjem_, odm_na, zám_na 

b) snad_ji, tajem_, tam_jší, sm_s 

c) tem_jší, jem_ji, dojem_, s_movna 

d) vzájem_, slam_ný, důvěr_, zm_na 

3.Která možnost je bez chyby 

a) s pravidly, koňmy, okny 

b) s datly, se psy, na poli 

c) na židli, s učitely, v cíly 

d) s myšími, s větrolami, hradbami 

4.Které z následujících slov je slovem mnohoznačným? 

a) včela 

b) box 

c) pilka 

d) sloveso 

5.Slova jednoznačná jsou ve variantě: 

a) Milena, koruna, opice 

b) Jaroměř, Karel, lvice 

c) lustr, list, zámek 

d) kohoutek, Jiří, vlk 

6.Která z následujících možností není sousloví: 

a) hladká mouka 

b) bezpečné auto 

c) jízdní řád 



d) segedínský guláš 

7.Synonyma jsou v bodě:  

a) černý - bílý 

b) barva - žlutá 

c ) ošklivý – nehezký 

d) vzteklý - zuřivý 

8.Pouze slova citově zabarvená jsou v bodě: 

a) sluníčko, psisko, ovoce 

b )člověk, zvuk, kecat 

c) psisko, tatínek, Pavlík 

d) hafan, fáro, zvuk 

9.Slovo s předponou je v bodě: 

a) myšlenka 

b) pravopis 

c) ohrada 

d) učitel 

10.Podstatné jméno abstraktní je v bodě: 

a) vařič 

b) vařečka 

c) várka 

d) vaření 

11 Podstatné jméno pomnožné je: 

a) uhlí 

b) tepláky 

c) lavice 

d) voda 

12.Ve větě Pozorovali jsme množství drůbeže na dvorku  jsou správně určeny pády podstatných jmen v bodě: 

a) 1.p, 2.p, 4.p 

b) 4.p, 3.p, 6.p 

c) 4.p, 2.p, 6.p 



d) 4.p, 2.p, 4.p 

13.Obě oslovení jsou spisovná v bodě: 

a) pane obhájče, pane myslivče 

b) pane obhájci, pane myslivec 

c) pane obhájce, pane myslivče 

d) pany obhájce, pane myslivec 

14.Spisovné tvary přídavných jmen jsou ve spojení: 

a) maličtí běloučtí motýli 

b) maličcí běloučtí motýli 

c) maličcí běloučcí motýli 

d) maličtí běloučcí motýli 

15.Zájmenem tázacím nemůže být nikdy zájmeno: 

a) jenž 

b) co 

c) který 

d) čí 

16.Číslovka druhová je ve spojení: 

a) tři způsoby 

b) dva druhy 

c) druhý den 

d) dvoje nůžky 

17.Spisovný tvar slovesa je v bodě: 

a) Smál by jsi se tomu. 

b) Vy by jste to nechtěli? 

c) Byli bysme tam jeli rádi. 

d) Jeli bychom na dovolenou do Tater. 

18.Příslovečná spřežka je v bodě: 

a) Prošel kolem nás. 

b) Na křižovatce zabočil vlevo. 

c) Blízko se ozval výstřel. 



d) Šel okolo lesa. 

19.Předložka nevlastní je v bodě: 

a) Okolo lesa pole lán. 

b) Půjdu okolo. 

c) Přijdu k vám zítra. 

d) Hodil ho do roští. 

20.Pouze spojky podřadicí jsou v bodě: 

a) když, který, až, jestliže 

b) tam, -li, ale, protože 

c) aby, protože, třebaže, nebo 

d) ačkoli, že, aby, když 

21.Najdi definici věty jednočlenné: 

a) obsahují podmět 

b) obsahují podmět i přísudek 

c) neobsahují podmět 

d) obsahují základní skladební dvojici 

22.Označ větu jednočlennou? 

a) Mrazí mě v zádech. 

b) Běží mi po zádech mráz. 

c) Mám mrazení v zádech. 

d) Záda mě stále zábla. 

23.Přísudek jmenný je větě: 

a) Bratr je lékař. 

b) Foukal silný vítr. 

c) Matka prodává v obchodě. 

d) Petr je u babičky. 

24.Infinitiv je podmětem ve větě: 

a) Žáci se snažili dosáhnout dobrých výsledků. 

b) Uvidět moře bylo mým snem. 

c) Nemohl zasáhnout do procesu. 



d) Zanedlouho začalo svítat. 

25.Příslovečné určení způsobu je ve větě: 

a) Dívky jely na nákup. 

b) Dívky jely opatrně. 

c) Přes zákaz šly dívky na nákup. 

d) Díky si nesly tašku na nákup. 

26.Příslovečné určení podmínky není ve větě: 

a) Při dobré vůli se to podaří. 

b) Za hezkého počasí vyrazíme. 

c) Přes nepřízeň počasí vyrazíme. 

d) Při nemoci bude zavřeno. 

27.Přívlastek neshodný je ve větě: 

a) Přijela k nám tetička z Prahy. 

b) Z Prahy k nám přijela tetička. 

c) Přijela k nám pražská tetička. 

d) Tetička k nám přijela z Prahy. 

28.Ve kterém souvětí je věta podmětná: 

a) Je možné, že jste se zmýlili. 

b) Oznámili jsme, že nepřijdeme. 

c) Řekla, že přijde později. 

d) Napíšu ti, kdy přijdu. 

29.Ve kterém souvětí je věta příslovečná: 

a) Udělal to, jak nejlépe dovedl. 

b) Vyprávěl nám, jak to udělal. 

c) Nevěděl, kde mu hlava stojí. 

d) Říkal, kdy přijde? 

30.Ve kterém souvětí je věta přívlastková: 

a) Neslyšel babičku, jak přichází. 

b) Babička se ptala, jak se to stalo. 

c) Dostala jsem prstýnek, který byl ze zlata. 



d) Vzal jsem klíče ze stolu, když jsem odcházel. 

31.Ve kterém souvětí je věta předmětná: 

a) Neslyšel Zuzku, když dupala po schodech. 

b) Babička se ptala, jak se to stalo. 

c) Dostala jsem prstýnek, který byl ze zlata. 

d) Tam, odkud přišel, svítilo slunko. 

32.Která věta je bez chyby: 

a) Všichni na setkání přišly včas. 

b) David a Petra se opalovaly na pláži. 

c) Petra mluví dost hlasitě. 

d) My jsme ti to říkaly. 

33.Která věta je bez chyby 

a) Známým střediskem v Krkonoších je Špindlerův mlýn. 

b) Stalo se to v Pražské čtvrti Dejvice. 

c) Jan Neruda žil v Praze na Malé Straně. 

d) Bydlel v ulici Na vyhlídce. 

34.Která věta je bez chyby 

a) Ptáče, které vypadlo z hnízda se nedokázalo vrátit zpět. 

b) Ptáče které vypadlo z hnízda, se nedokázalo vrátit zpět. 

c) Ptáče, které vypadlo z hnízda, se nedokázalo vrátit zpět. 

d) Ptáče které vypadlo z hnízda se nedokázalo vrátit zpět. 

 

Sebehodnocení: 

a) Pracoval/a jsem úplně sama bez pomoci. 

b) Pracoval/a jsem úplně sama jen s pomocí knih (učebnic, příruček, internetu). 

c) Potřeboval/a jsem občas poradit. 

d) Potřeboval/a jsem poradit s většinou úkolů, pomáhaly mi i různé příručky. 

 

 

 

 

 


