
MATEMATIKA 

1. Vypočítejte 

a) 5 . (7 + 4 + 9) = 

b) (7 – 3) . (12 – 5) = 

c) 25 – (4 + 2 . 3) = 

d) 4 + 6 . 5 – 68 : 2 = 

e) (300 : 30) . (27 : 9) = 

f) 30 – 26 : 2 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Libor měl ušetřeno 239 Kč. Utratil 120 Kč, od maminky dostal 57 Kč. Pracoval na 
brigádě 8 dní, každý den 8 hodin. Za hodinu si vydělal 34 Kč. 

a) Kolik hodin odpracoval a kolik korun si na brigádě vydělal? 
b) Kolik korun měl celkem po odpracování brigády? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Trojčatům je letos dohromady 18 let. Kolik roků jim bude celkem za 4 roky? 

 a) 26 let b) 22 let c) 28 let d) 30 let e) 24 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Karlovi trvá cesta z domu do školy 13 minut. Ráno vyšel z domu ve tři čtvrtě na sedm. 
Jakmile přišel do školy, zjistil, že doma zapomněl převlečení do tělocviku. Vydal se 
tedy pro ně domů. Stihne se vrátit do začátku vyučování, jestliže vyučování začíná 
v 7.30 hodin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rodiče chtějí na zahradě udělat chodník z dlaždic, které jsou tvaru čtverce a délka 
jejich hrany je 3 dm. Chodník bude dlouhý 12 metrů a dlaždice budou vždy dvě vedle 
sebe. Kolik dlaždic budou rodiče potřebovat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/y, í/ý, ě/je 

Na jaře sb___ral___ p___lné včel___ p___l a sladké šťáv___. V kv___tnu přilétl___ 

motýl___ na návštěvu k pampel___šce. Jejich křidélka se třp___tila barvam___. Na 

kv___tech se ob___v___l___ rozl___ční broučkové a různý hm___z. Ke konci června 

zavoněl___ l___p___ a večer nesl___šně létal___netop___ři. B___l konec školního roku a 

děti se op___t těšil___ na prázdniny u bab___čky na vs___. 

2. Zakroužkujte písmeno u věty, která je napsaná správně 

a) Automobily byli naloženy pytli brambor. 

b) Automobily byly naloženy pytli brambor. 

c) Automobyly byly naloženy pytly brambor. 

d) Automobili bily naloženy pytli brambor. 

3. Vypište z vět základní skladební dvojice 

a) S chutí bych ti dal pár pohlavků! 

b) I pod sněhem hledali bažanti zapomenutá semínka, mrtvý hmyz i zetlelé zbytky rostlin. 

c) Petra, Jirku a Filipa trápily velké starosti. 

věta podmět přísudek 

a)   

b)   

c)   



4. Zakroužkujte slovo, které není ohebné 

 to hřmotit nic okolo 

5. Napište v množném čísle 

český umělec ___________________________________________ 

hezký pes ___________________________________________ 

vysoký člověk ___________________________________________ 

hodná dívka ___________________________________________ 

6. Zakroužkujte písmeno řádku, ve kterém jsou správně určeny slovní druhy 

a) ale (8) ve (7) leží (5) rychle (2) 

b) srdce (1) mi (3) náš (3) kéž! (8) 

c) hurá (10) když (8) si (7) moje (3) 

d) vězení (1) frr! (10) aby (8) pět (4) 

e) s (7) lepit (5) tobě (3) pomalu (2) 

7. Zakroužkujte písmena řádků, ve kterých jsou tvary určeny správně 

a) Učíme se pro život. 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí 

b) Pro život se učme. 1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací 

c) Budeš se učit? 2. osoba, číslo jednotné, způsob tázací, čas budoucí 

 

d) v jezeře 6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, vzor moře 

e) na stole 4. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, vzor hrad 

f) při oboře 6. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Odpovězte na následující otázky (kde je to jde, tak krátce - kde ne, použijte celou větu) 

a) Are you from England? _________________________________________ 

b) Do you like skiing? _________________________________________ 

c) When do you get up on Mondays? _________________________________________ 

d) Where do you live? _________________________________________ 

2. Doplňte chybějící předložky do následujících vět 

I get up _____ seven o’clock _____ the morning. 

There are five bottles _____ watter _____ the table. 

I do my homework _____ the afternoon. 

Christmas is _____ December. 

Is it _____ Wednesday? 

3. Doplňte do vět správnou možnost (zkroužkujte ji) 

She ______ at school.  a) are b) isn't  c) aren't 

They ______ got a new car. a) have b) has  c) hasn't 

I ______  an interesting book now. a) read b) reading c) am reading 

There ______ a lot of dogs in the park. a) isn't b) are c) is 

______ you like oranges? a) Does b) Do c) Are 



4. Napište přítomným časem průběhovým, co děti právě teď dělají 

     

a) Tom / read the book b) Kate / ride the bicycle c) Mark / play football d) Suzy / dance 

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

 
 


