
Test z nauky o slově. Pošlete mi správné odpovědi do konce týdne na email: sarapatkova@athoz.cz
 
1. Rozhodni, která z následujících možností odpovídá správnému rozboru stavby slova (předpona – 
kořen – přípona – koncovka)?
a) PRO - STŘED – N – Í
b) PŘE – KVAPE – N – Í
c) ZA – HRÁ – D – KA
d) DO – RUČOVA – TELK – A

2. V které variantě je správně proveden morfematický rozbor?
a) LES – NÍK - OVI
b) LESNÍ - KOVI
c) LES – NÍKOV – I

3. Rozhodni, která z následujících možností NENÍ sousloví.
a) hladká mouka
b) bezpečné auto
c) segedínský guláš

4. Které z následujících slov NENÍ příbuzné ke slovu myš?
a) myšák
b) myšlenka
c) myšina

5. Které je základové slovo od slova ŽELEZNIČÁŘSKÝ?
a) železo
b) železný
c) železnice
d) železničář

6. Které je základové slovo od slova ZAHRÁDKA?
a) hra
b) hrad
c) zahrada
d) zahradit

7. Kterým způsobem vzniklo slovo LESOSTEP?
a) skládání
b) odvozování
c) přejímání
d) zkracování

8. Které z těchto tří slov NEVZNIKLO skládáním?
a) drahokam
b) jihočeský
c) podplukovník

9. V kterém významovém vztahu jsou slova TRADICE A ZVYKY?
a) antonyma
b) synonyma
c) homonyma
d) tvoří sousloví
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10. Co znamená slovo INTRIKOVAT?
a) hazardovat
b) kout pikle
c) obchodovat
d) končit

11. Která dvojice synonymní?
a) prezident – premiér
b) znalec – odborník
c) rýže – brambory

12. Které slovo je základové ke slovu HONZÍK?
a) Jan
b) Honzíček
c) Honza

13. Zatrhni z nabídek tu, které odpovídá slovo STRASTIPLNÁ.
a) slovo odvozené
b) slovo přejaté
c) sousloví
d) slovo složené

14. Z kterých částí se skládá slovo NEPRŮBOJNÝ?
a) předpona – kořen  - koncovka
b) předpona – přípona – koncovka
c) předpona – předpona – kořen – koncovka
d) předpona – předpona – kořen – přípona – koncovka

15. Kterým způsobem obohatilo slovo NEKUŘÁK českou slovní zásobu?
a) odvozování
b) skládáním
c) přejímání z cizích jazyků

16. Urči, které z následujících slov je antonymem ke slovu LÁSKA?
a) cit
b) přátelství
c) nenávist

17. Které z následujících slov NENÍ příbuzné s ostatními slovy?
a) podvodník
b) vodácký
c) vodnář
d) povodeň

18. Který je český ekvivalent ke slovu  CASH?
a) peníze
b) placení
c) hotovost


