
4A. Pokračujte prosím v povinné četba a v novinách si pročítejte fejetony či sloupky; není 

totiž vyloučeno, že se podobný útvar objeví u maturit. Máte-li nějaké dotazy, volejte mě na 

číslo 721 070 426.  

 

            CVIČNÝ TEST - státní maturita 

 

1. U každé z vět rozhodněte, zda je napsána bez pravopisných či mluvnických chyb:  

 

                  a) Mysleli jsme, že jdeme správně, ale vydali jsme se špatnou stezkou.  

                  b) Po Vánocích obchodníci nabízejí množství zlevněného zboží.  

                  c) Ceny ranných brambor byly letos velmi vysoké.  

 

2. Ve které  větě je nespisovný tvar slova?  

 

                  a) Vyprávěla jsem své kamarádce o našich malých koťátkách.  

                  b) Noviny nás stále informují o nových nemocech.  

                  c) V mnoha oblastích je životní prostředí nevratně poškozeno.  

 

3. Do které věty můžeme doplnit "mě", aby byla napsána gramaticky správně?  

 

                    a) Neříká o ... hezké věci.  

                    b) Netýká se ... to.  

                    c) Přišli ke ... včera večer.  

 

4. Do které výpovědi můžeme doplnit pouze -í- tak, aby byla gramaticky správně.  

                    a ) Naši- kluc- j-m půjčili dresy.  



                    b) Dívka, s n-ž jsem se seznámil, m- zatelefonovala.  

                    c) Bez vaš- omluvenky j- hodiny nebudou omluveny.  

 

5. Která z uvedených dvojic sloves je tvořena slovesy dokonavými?  

                    a) vypracovat - vypracovávat  

                    b) kreslit - nakreslit  

                    c) křiknout - zakřičet  

 

6. Ve které z uvedených řad je chybný tvar 2. stupně přídavného jména?  

                    a) trpčí, tajemnější, dětštější 

                    b) tenší, známější, mělčejší  

                    c) snazší, skromnější, hustější 

 

7. Rozhodněte, který z uvedených jazyků nepatří do indoevropské jazykové rodiny:  

                    a) maďarština  

                    b) řečtina  

                    c) lotyština  

 

8. Která z  vět je dvojčlenná?  

                    a) Babičku už dlouho bolí v zádech.  

                    b) Žába žbluňk do vody.  

                    c) Na táboře mi bylo velmi smutno.  

 

9. Kolik slov z věty "Petře, podej mi prosím ze stolu Lidové noviny a brýle", není při rozboru 

považován za větný člen?  

                    a) 4 



                    b) 2 

                    c) 5 

 

10. Které z vyznačených slov vzniklo metonymií?  

                    a) Maminka mi koupila zelený "manšestr" na kalhoty.  

                    b) Afričtí křováci žijí v "souladu" s přírodou.  

                    c) Teta sbírá skleněné figurky.  

 


