
MATEMATIKA 

1. Zakroužkujte písmeno u řádku, na kterém výpočet NENÍ správný. 

a) 120 : 15 + 6 . (3 + 7) = 128 

b) (24 : 4 + 9) . 2 + 7 = 47 

c) (9 + 3) . 7 – 5 + 6 . (8 – 2) = 120 

d) (24 – 4 . 6) + 3 . 7 = 21 

 
 
 
 
 
 

2. Jaké číslo by mělo být na začátku následujícího řetězce? 

 
 
 
 
 
 a) 15 b) 10 c) 6 d) 16 

 
 
 
 
 
 
 

3. Obraz má výšku 32 cm a šířku o 6 cm delší. Kolik centimetrů lišty potřebujeme 
k zarámování obrazu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Třída 5.A šla do kina, děti šly ve trojicích. Dívky Katka, Daniela a Tereza si všimly, že 
jsou šestá trojice zepředu a třetí odzadu. Kolik dětí šlo do kina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Anička vstala ráno o půl sedmé. Snídaně, ranní hygiena a oblékání jí trvá 25 minut. Do 
školy jí cesta trvá 15 minut. V kolik hodin musí Anička vstát, jestliže má přijít do školy 
v sedm hodin ráno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/y, í/ý 

Ryb___ tuk je velmi zdrav___. M___sl___vec zavolal na své ps___. Brz___čko už přijde 

jaro. Velikonoce oslav___me starob___l___m___ zv___ky. Obdivoval___ drahokam___. 

Nikdy se nebav s ciz___mi lidm___. Nepl___tvej peněz___, ať můžeš opl___vat 

bohatstv___m. Musel si dob___t v___b___tý mob___l. Hověz___ polévku s nudlem___ 

vaří babička prav___delně. Na dovolené jsme byl___ s Ital___ a Francouz___. 

2. Zakroužkujte písmeno u řádku, ve kterém není žádná chyba 

a) nábytek, omyl, lichý, plinulý 

b) mydlinky, lidé, pyšný, brzičko 

c) pivoňka, třpitka, zip, zlozvyk 

d) pytlák, sípot, Vysočina, lepidlo 

3. Určete mluvnické kategorie podstatných jmen z následující věty 

Kuchařka smažila na pánvi pstruhy. 

podstatné 
jméno pád číslo rod vzor 

kuchařka     

pánvi     

pstruhy     

4. Zakroužkujte písmeno u věty, ve které je chyba ve shodě přísudku s podmětem 

a) Růže na zahradě krásně voněly. c) Skupiny turistů obdivovali Prahu. 

b) Peníze si rodiče dávali do banky. d) Stroje se večer zastavily. 



5. Zakroužkujte písmeno u řádku, ve kterém jsou správně doplněná ě/je 

a) objednat, oběd, vypětí, bělá, objem 

b) objednat, oběd, vypjetí, bělá, objem 

c) objednat, oběd, vypětí, bělá, oběm 

d) obědnat, oběd, vypětí, bělá, objem 

6. Zakroužkujte kořen slova ROZSYPANÝ 

 a) roz b) syp c) sypa d) paný 

7. Vypište z vět podměty 

Pozoroval novou dívku z vedlejší třídy. ______________________________ 

Holčička si hrála s panenkou. ______________________________ 

Podzimní dny se krátily. ______________________________ 

8. Vyřešte úkoly k následujícímu souvětí 

Mezi rybníkem a lesem se nachází naše překrásná chaloupka s novou červenou střechou, 

na kterou svítí sluníčko skoro celý den. 

a) Určete počet vět v souvětí: __________ 

b) Z první věty textu vypište holý podmět: _________________________ 

c) Z poslední věty textu vypište holý přísudek: _________________________ 

d) Určete slovní druhy u těchto slov z textu:  mezi, překrásná, naše, střechou 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Na každém řádku zakroužkujte slovo, které se nehodí 

a) skiing skating  running snowboarding 

b) mother cousin son father 

c) house kitchen bedroom living room 

d) dumplings  chicken tea rice 

2. Vyberte a zakroužkujte správné slovo 

He hasn´t / haven´t got a good pen. 

Has / Have I got this book? 

This classroom hasn´t / haven´t got a CD player. 

Yes, she has / have. 

Has / Have we got a lesson now? 

No, we have / haven´t. 

3. Krátce odpovězte na otázky 

a) Are you eight? No, _____________________________________ . 

b) Can you read? Yes, _____________________________________ . 

c) Is there a dog in the classroom? No, _____________________________________ . 

d) Do you like ice-cream? Yes, _____________________________________ . 

e) Have you got a sister? Yes, _____________________________________ . 



4. Doplňte do vět následující slova 

Friday, June, Sunday, September, December, March 

a) ___________________________ is between May and July. 

b) ___________________________ is between August and October. 

c) ___________________________ is between Saturday and Monday. 

d) ___________________________ is between Thursday and Saturday. 

e) ___________________________ is between November and January. 

f) ___________________________ is between February and April. 

5. Doplňte do vět písmeno se správným časovým údajem 

a) two o´clock p.m. 

b) half past six p.m. 

c) six o´clock a.m. 

d) quarter past seven a.m. 

e) quarter past six a.m. 

f) nine o´clock p.m. 

Every morning I get up at _____. I take a shower at _____ , clean my teeth, have breakfast 

and I go to school. Our lessons start at _____ , and we usually have six lessons. After my 

lessons I have lunch, go out and on Monday and Thursday I have got my piano lessons at 

_____. At home we have dinner at _____ and I go to bed at _____. 


