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Ukázkové úlohy Slovní zásoba a její jednotky 

1.  

Do kterého z následujících slov nepatří na 
vynechané místo (*) podle pravidel spisovné 
výslovnosti -Í-? 

(A) ř*kám 
(B) p*vo 
(C) pov*dá 
(D) knedl*k 
 
 

 

2. 

Rozhodněte o každé z následujících řad jmen 
majitelů telefonního čísla, zda je uspořádána 
v telefonním seznamu správně podle abecedy (A), 
nebo ne (N): 

                                                                     A       N 
(A) Skalník Petr, Skaláková Jana,        

Sládek Martin, Sládková Míla 
(B) Vanča Aleš, Vaněček Jan,  

Vaněk Karel, Vaníček Luboš 
(C) Hájková Anna, Hájek Josef,  

Hájková Milada, Hajnová Petra 
(D) Kroutilová Dana, Krátká Květa,  

Krátký Zdeněk, Krtek Jan                                                         
 

 

3. 

Přiřaďte ke každé z následujících možností zvíře 
z nabídky (A–E) tak, aby vznikla běžně užívaná 
rčení: 

(Každou možnost A–E můžete přiřadit pouze 
jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.) 

3.1   Má se jako ***** v žitě.                     

3.2   Je věrný jako *****.                           

3.3   Je silný jako *****.                             

(A)  lev 
(B)  pes 
(C)  kůň 
(D)  prase 
(E)  medvěd 
 

 

  

Na co si při řešení tohoto typu úlohy 
dám pozor? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 
 

Na co si při řešení tohoto typu úlohy 
dám pozor?  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 
Na co si při řešení tohoto typu úlohy 

dám pozor?  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Základní úlohy Abeceda, slabiky a výslovnost    

4. 

Které z následujících slov má právě 3 slabiky? 

(A) schůdek 
(B) zbrklost 
(C) lžička 

(D) police 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 

Většina následujících dvojic slov se liší významem 
i výslovností. Jedna dvojice má však výslovnost 
shodnou. Která? 

(A) plot  plod 

(B) kosa  koza 

(C) vata  vada 

(D) ledy  lety 
 

 

6. 

Rozhodněte o každém z následujících slov, zda 
obsahuje slabikotvornou souhlásku L (A),  
nebo ne (N): 

                                                               A       N 

8.1   klouzat    

8.2   doklad 

8.3   nehltej 

8.4   kluzký 

 

 

 

Jak mi tyto úlohy šly?  

 

Vymysli slova s následujícím počtem 
slabik a slabiky správně odděl: 

1: ……… 

2: ………    ……… 

3: ………    ………    ……… 

4: ………    ………    ………    ……… 

5: ………    ………    ………    ………    ……… 
 

PRÁCE VE DVOJICI 

Říkejte nahlas jednotlivé dvojice 
slov. Poté rozhodněte, která 
z uvedených dvojic slov má  

shodnou výslovnost. 

Proč se souhláska L označuje za 
slabikotvornou? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Znáš ještě nějakou jinou 
slabikotvornou souhlásku? 

…………………………………………… 
 


