Příprava na přijímací zkoušky
Okruh 4 ČJ - Stavba slova, tvoření slov
1. Kořen slova doplavat je:
a. Plava
b. Přepl
c. Přeplav
d. Plav
2. Kořen slova zkratkovitě je:
a. Kra
b. Zkra
c. Zkrat
d. Krat
3. Kořen slova omrzlina je:
a. Omrz
b. Omrzl
c. Mrz
d. Mrzlin
4. Kořen slova sněhulák je:
a. Něh
b. Sněh
c. Sněhul
d. Hul
5. Na kterém řádku jsou správně vyznačeny kořeny v obou slovech?
a. Odtáhnout - kousek
b. Odtáhnout - kousek
c. Odtáhnout - kousek
d. Odtáhnout - kousek
6. Na kterém řádku jsou správně vyznačeny kořeny v obou slovech?
a. Odletět - ponocovat
b. Odletět - ponocovat
c. Odletět - ponocovat
d. Odletět - ponocovat
7. Které slovo má předponovou část, kořen i příponovou část?
a. Vymezit
b. Získat
c. Desátý
d. Nesoucí
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8. Které slovo má za kořenem příponu i koncovku?
a. Drbna
b. Záloha
c. Celník
d. Vodní
9. Které slovo má za kořenem pouze koncovku?
a. Sobotní
b. Zrající
c. Starý
d. Zlobivý
10. Které slovo má za kořenem pouze koncovku?
a. Odnesou
b. Domýšlivý
c. Odcházíme
d. Dědečkovi
11. Které slovo má koncovku?
a. Zámek
b. Kost
c. Myš
d. Zrada
12. Na kterém řádku je slovo k
 větinové rozděleno správně na kořen, příponovou část a
koncovku?
a. Květ/ino/vé
b. Květ/inov/é
c. Květin/ov/é
d. Květi/nov/é
13. Slovotvorný základ slova žákyně je:
a. Žá
b. Žák
c. Žáky
d. Žákyň
14. Slovotvorný základ slova učitelka je:
a. Uč
b. Učit
c. Učitel
d. Učitelk
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15. Slovo nebezpečí je utvořeno od základového slova:
a. Nebezpečný
b. Bezpečný
c. Bezpečí
d. Péče
16. Slovo běžecký je utvořeno od základového slova:
a. Běh
b. Běhat
c. Běžec
d. Běžky
17. Na kterém řádku jsou slova příbuzná?
a. Dohodit - hodina
b. Růst - srůst
c. Skřítek - přítel
d. Tuha - stuha
18. Na kterém řádku nejsou slova příbuzná?
a. Vodit - svádět
b. Spěch - zpěv
c. Nést - přinášet
d. Bílá - běloba
19. Na kterém řádku nejsou slova příbuzná?
a. Sýrový - syrový
b. Křest - pokřtít
c. Most - přemostit
d. Chodit - schod
20. Na kterém řádku jsou všechna slova složená?
a. Telefon, přechodový, světlemodrý
b. Dějepis, průnikový, zdravověda
c. Tmavězelený, tělocvik, dvoudomá
d. Rostlinopis, samohybný, rozparcelovat
21. Na kterém řádku nejsou slova složená?
a. Přírodopis, tělovýchova, lidožrout
b. Bleskosvod, Jaromír, středoškolák
c. Pragokoncert, hromobití, doučování
d. Životopis, krátkozraký, pětiboj
22. Na kterém řádku je slovo zkratkové?
a.
b.
c.
d.

Udavač
Naznačený
Prales
Rodokaps
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