
MATEMATIKA 

1. Vypočítejte 

a) 360 : 12 + 94 = 

b) 4 . (9 + 25) = 

c) 55 + 25 : 5 – 50 = 

d) 150 + 3 . (11 + 7) = 

 
 
 
 
 
 

2. Jaké číslo dostaneš, jestliže k pětinásobku součtu čísel 5 a 2 přičteš čtyřnásobek jejich 
rozdílu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Za cenu jednoho ananasu koupíme dva pomeranče. Za cenu tří pomerančů koupíme 
čtyři jablka. Za cenu tří jablek koupíme šest banánů. Kolik korun stojí jeden banán, 
jestliže za ananas zaplatíme 32 Kč? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Obdélníkový pozemek dlouhý 45 metrů a široký 15 metrů rozdělíme na tři shodné 
čtvercové pozemky a oplotíme je. Na jeden metr plotu potřebujeme 9 dřevěných tyček. 
Kolik tyček je zapotřebí celkem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Žába a kobylka závodí na trati dlouhé 660 cm. Žába dělá skoky 20 cm dlouhé a jeden 
skok jí trvá 2 s. Kobylka dělá skoky dlouhé 30 cm, jeden skok za 3 s. Kdo vyhraje a v 
jaké čase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vyřaď z řady čísel vždy jedno, které neodpovídá logice ostatních čísel: 

a) 2, 8, 5, 6 

b) 17, 12, 18, 15 

c) 11, 44, 24, 33 

d) 12, 34, 58, 78 

e) 46, 84, 73, 91 

 



ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte 

Večer si srnci v___šl___ se sv___m___ dru___kami na pastvu. L___šajové i jiné m___ry 

poletoval___ vzduchem. Po chvíl___ se ob___vil temný stín v___ra, který nesl___šně 

hledal svou ob___ť. Nakonec za svou neopatrnost p___kal mal___ zajíček. Takov___ je 

zákon přírody, v níž v___těz___ silní, zdrav___ a b___stří jedinci. V___dím Pavlov___ 

ps___. Ra___ý salát je zdrav___. Děti se nas___til___ sladkostm___. Učitel nám 

připom___l prav___dla hry. Z kukel se na jaře v___líhl___ zářiv___ motýl___. Básník žil 

velmi skrom___. Želv___ jsou plaz___. 

2. Vypište z vět základní skladební dvojice 

a) Nad školou se jako bílá pára vznášely kotouče ranní mlhy. 

b) Před hradem postávaly skupinky turistů a turistek. 

c) Odpoledne si prý budou hrát na hřišti. 

věta podmět přísudek 

a)   

b)   

c)   

3. Vytvořte tvary slov podle pokynů 

zlobit 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý 

 _____________________________________ 

přemýšlet 1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný 

 _____________________________________ 

vařit 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací 

 _____________________________________ 



4. Podle koncovky v přísudku vyberte ze závorky vhodný podmět a zakroužkujte ho 

(Sestry, žákyně, děti, studenti) se učili na zkoušky. 

(Davy, lidé, občané, obyvatelé) přicházely na náměstí. 

(Ptáčata, kosi, pěnkavy, listy) poletovali. 

5. Zakroužkujte řádek, ve kterém jsou správně určeny slovní druhy 

a) známý (2), herec (1), nebo (8), který (8) 

b) pět (4), snadno (6), do (7), však (6) 

c) ji (3), nejlepší (2), ne (9), letí (5) 

6. Zakroužkujte slovní druhy, které chybí v této větě 

Z důvodu otevření výstavy obrazů se musíme chovat slušně a společensky. 

a) přídavné jméno 

b) příslovce 

c) zájmeno 

7. Vyberte a zakroužkujte věty, kde není žádná chyba 

a) Nezapomněl si přibalit tajný denník. 

b) Přivez mně nějaký dárek.  

c) Chtěli byste nové auto? 

d) Dovolili ste Martě vstoupit? 

e) Tajemně se na mě usmál. 

8. Zakroužkujte větu, která je napsaná správně 

a) Třpytivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou mysl. 

b) Třpytivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidckou mysl. 

c) Třpitivé hvězdy na obloze vábyli odedávna lidskou mysl. 

d) Třpytivé hvězdy na obloze vábyly odedávna lidskou mysl. 

9. Zakroužkujte slovo, které není čtyřslabičné 

poučení, doufání, rozkousaný, loupežnický 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Odpovězte na následující otázky 

a) Can you work with computer?  ___________________________________ 

b) Are you good at playing computer games? ___________________________________ 

c) Have you got a computer at home?  ___________________________________ 

d) Do you like computers?   ___________________________________ 

2. Podtrhněte slovo, které se od ostatních na řádku liší 

foot, finger, knee, carpet 

soup, street, dumplings, rice 

sink, curtains, doll, wardrobe 

cold, hot, sunny, neck 

3. Kolik je hodin? Odpovězte anglicky 

  It is ____________________________________________ 

 It is ____________________________________________ 

 It is ____________________________________________ 

 It is ____________________________________________ 
 

 



4. V prvním sloupci doplňte předložky a druhý sloupec přeložte 

__________ home     v krabici ___________________ 

__________ three o’clock    vedle krabice ___________________ 

__________ Tuesday     pod stolem ___________________ 

__________ the morning    na stole ___________________ 

__________ night     ve škole ___________________ 

5. Vyberte a zakroužkujte správný tvar 

a) He get / gets up at 6 a.m. 

b) I do / does my homework every day. 

c) They have / has dinner at 6.30 p.m. 

d) She go / goes to bed late. 

e) We watch / watches video every night. 

f) I am walking / walking to school. 

g) Whales swims / are swimming in the sea. 

h) The dog is sleeping/ are sleeping under the table. 

i) They writes / are writing emails. 

j) John play / is playing the guitar. 
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