
MATEMATIKA 

1. Vypočítejte 

a) 90 - 18 : 6 + 6 = 

b) (90 - 18) : (6 + 6) = 

c) (90 - 18) : 6 + 6 = 

d) 90 - (18 : 6 + 6) = 

 

2. Letního tábora se zúčastnilo 52 dětí a 5 dospělých. Celkové náklady na stravu a 
ubytování v chatičkách byly 99 750 Kč, doprava autobusem stála 4 613 Kč, sponzoři 
přispěli částkou 44 000 Kč. Každý z účastníků tábora zaplatil předem zálohu 1 200 Kč. 
Budou muset ještě doplácet, nebo dostanou nějaké peníze zpět? Kolik to bude korun? 
(Děti i dospělí platí stejnou částku.) 

 

3. Pepa čte knížku. První den přečetl 20 stran, druhý den dvakrát tolik a třetí den o 30 
stran více než první den. Přečetl tak třetinu knihy. Kolik stran má celá kniha? 

 

4. Konstrukce s tajenkou 

a) Narýsuj libovolnou přímku m a k ní kolmou přímku n. 

b) Označ jejich průsečík S. 

c) Sestroj kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm. 

d) Označ průsečíky přímek m a n s kružnicí k písmeny A, B, C, D. 

e) Body A, B, C, D jsou vrcholy čtyřúhelníku. Narýsuj jeho strany. 

f) Jaký čtyřúhelník vznikl? 

 

5. Narýsujte čtverec ABCD o straně délky 3 cm. 

a) Úhlopříčky tohoto čtverce jsou _____, _____. 

b) Vypočítejte obvod tohoto čtverce. 

c) Vypočítejte obsah tohoto čtverce. 



ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/í, y/ý 

Na pastv___ně pob___hal___ mal___ b___čci. Děti zp___val___. Na step___ch může 

cestovatel spatřit i lv___. V___ko b___lo přib___té rezav___m hřeb___kem. M___ všichni 

jsme sb___ral___ léčivé b___l___ny. Smetanov___ opery si dob___l___ slávu i v 

c___z___ch zem___ch. Nad proutěn___m___ křesl___ v___s___ tátov___ obraz___. Mezi 

slepicem___ se procházel___ i dva páv___. Při s___lném chrapotu může člověk až s___pat. 

2. Doplňte ě / je / ně 

Krevní ob___h, tichý zp___v, tam___jší zvyky, v___zd do garáže, upřím___ blahopřát, stav 

se ke m___, slavný ob___vitel, vzpom___l si na zatm___ní M___síce, milé ob___tí, 

vzájem___ si porozum___li, jedl střídm___, v___šák, pozdravil m___. 

3. Zakroužkujte výraz, ve kterém je chyba 

a) sběr papíru 

b) způsobit škodu 

c) shlédnout film 

d) zkusit štěstí 

4. Zakroužkujte skupinu slov, ve které jsou pouze neohebné slovní druhy 

a) nad, dobře, on, běžet 

b) aby, proč, krásně, frnk 

c) žbluňk, než, nikde, a 

d) snadno, lehký, odpočnout, jeho 

 
 
 



5. Určete slovní druhy (označte číslicemi nad slova) 

Když se náš malý Jirka vrátil konečně domů, bylo po páté hodině. 

6. Zájmena v závorkách dejte do správného tvaru 

Babička (my) _________ vzala na výlet. Sousedé se na (já) _________ obrátili s prosbou. 

Prý (já) _________ viděli, jak s (vy) _________ hovořím. I (já) _________ se s (on) 

_________ špatně jedná. 

7. Určete základní skladebnou dvojici 

a) Alena s Jitkou seděly večer před chatou. 

b) Břehy potoka byly zaplaveny. 

8. Převeďte věty do množného čísla 

Ten člověk byl velmi smutný. ______________________________________________ 

Můj přítel by ti jistě pomohl. ______________________________________________ 

9. V následující větě určete mluvnické kategorie u slov, která jsou uvedena v tabulkách 

Deště nepříjemně pleskaly do ztemnělých oken myslivny a hustý dým ohníčků vystupoval 
zvolna nad louky. 

podstatné jméno pád číslo rod vzor 

oken     

louky     

 
sloveso osoba číslo způsob čas 

pleskaly     

vystupoval     

 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Odpovězte krátce na následující otázky 

a) Can you swim?   _______________________________________ 

b) Do you like dumplings?  _______________________________________ 

c) Are you from England?  _______________________________________ 

d) Have you got a pet at home? _______________________________________ 

2. Doplňte větu správným výrazem 

a) You ____________ TV in the evenings.  (watches, watch) 

b) _______________ he play footbal?   (Does, Do) 

c) I am ____________ than my brother.  (old, older) 

d) He ____________ a dog.    (have got, has got) 

e) I ______________ lunch.    (is cooking, am cooking) 

3. Doplňte předložky in, on nebo at 

_______ the morning _______ 11.30 a.m. 

_______ five o´clock _______ 2nd July 

_______ Monday _______ spring 

_______ January _______ 1989 

4. K anglickým větám přiřaďte správný překlad pomocí správného písmene: 

1. I am cold. ________ a) Chce džus. 

2. It is cold. ________ b) Máš rád šunku? 

3. Do you like ham? ________ c) Je mi zima. 

4. Do you eat ham? ________ d) Je zima (chladno). 

5. She wants juice. ________ e) Nechci džus. 

6. I don´t want juice. ________ f) Jíš šunku? 


