
MATEMATIKA 

1. Vypočítejte: 

a) 25 + 5 . 2 - 12 = 

b) 375 : 15 + 36 : 6 = 

c) 274 - (225 : 5) + 14 = 

d) 6 . 5 . 4 . 0 . 15 = 

e) 17 + 3 . 11 - (5 + 4) = 

 
 
 
 
 
 
 

2. Klokan dosahuje rychlosti až 42 km/h. Kolik kilometrů by urazil touto rychlostí: 

a) za hodinu 

b) za půl hodiny 

c) za 10 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Do prázdných polí doplňte čísla tak, aby součet ve všech sloupcích a řadách byl 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pan Novotný chce z hranolu, který je dlouhý 360 cm, vyrobit devět stejných hranolů. 
(Nezapomeňte uvést zápis a odpověď.) 

a) Kolik bude měřit jeden hranol? 

b) Kolikrát bude pan Novotný řezat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Na dvoře jsou králíci a slepice. Celkem mají 80 nohou. Králíků je 13. Kolik je slepic? 
(Nezapomeňte uvést zápis a odpověď.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pan Horký má pozemek ve tvaru obdélníku s rozměry 120 m a 30 m. Chce jej celý 
oplotit. (Nezapomeňte uvést zápis a odpověď.) 

a) Kolik metrů plotu musí koupit? 

b) Kolik zaplatí za celý plot, jestliže 1 metr plotu stojí 45 Kč? 

 
 
 
 
 
 
 
 



ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/y, í/ý 

Není slušné hlas___tě pov___kovat. Stěhovav___ ptáci se vrátil___ do tepl___ch krajin. 

Děti po sobě házel___ sněhov___m___ koulem___. V horách jsme pozoroval___ orl___. 

Spolužačky luštil___ hlavolam___. Oprava obuv___ trvala cel___ týden. Za užívání 

s___lnic se v___b___rá m___to. V Mladé Boleslav___ se v___rábějí automobil___. Rodiče 

m___ koupil___ čerstv___ krab___ salát. Střecha chalup___ b___la pokryta šindel___. 

2. Doplňte neúplná slova 

n / nn: slo___í mládě, ra___ý salát, týde___í rozvrh, ce___ý předmět  

ě / ně: rozum___l všemu, vypadá skrom___, zapom___l sešit, velké jm___ní 

s / z / vz: ___hlédnout film, ___pytovat svědomí, ___létnout vzhůru, ___kamarádit se 

3. Určete slovní druhy u podtržených slov (zapište číslicí do závorek) 

Nemocné (___) dítě leželo v postýlce. Volali lékaře k nemocnému (___). Smál se (___) 

celou hodinu. Svačil rohlík se (___) sýrem. Má (___) ji moc rád. To je má (___) dcera. 

4. Určete mluvnické kategorie sloves v následujících větách 

 osoba číslo způsob čas 

Objednal jsem 
květiny.     

Přineste to!     

Budou pracovat?     

 

 



5. Petr by přišel do školy včas, kdyby mu neujel autobus, který jel o pět minut dříve. 

a) Kolik vět má výše uvedené souvětí? ___________________________________ 

b) Vypiš větu hlavní:  __________________________________________________ 

c) U slovesa by přišel určete: osobu ___________________ 

 číslo ___________________ 

 způsob ___________________ 

 čas ___________________ 

d) U podtržených podstatných jmen určete mluvnické kategorie: 

 pád číslo rod vzor 

do školy     

autobus     

6. Zakroužkujte věty, ve kterých jste neobjevili chybu 

a) Chtěli bysme to dokázat. 

b) Dítě tleskalo svými ručičkami. 

c) Nechali jsme si ve mlýně umlít obilí. 

d) Brzičko vyšlo slunce. 

e) Vyviklal se mi zub. 

f) Pozorovali jsme vzdušné víry. 

7. Ve větách vyznačte základní skladební dvojici 

a) Prarodiče pochválili děti za pěkné vysvědčení.  

b) Obě zmije zvedly své hlavy.  

c) Zítra o tom všichni budou mluvit. 

8. Abyste dobře vnímali hudbu, budete poslouchat (zakroužkujte správnou variantu): 

a) oběma uchama 

b) oběma ušima 

c) obouma uchama 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Zakroužkujte správnou předložku 

a) The film starts at / on  seven o´clock. 

b) We play tennis at / on Fridays. 

c) He was born in / at 2002. 

d) I always do my homework in / on the afternoon. 

e) There´s a music festival in / on 3rd June. 

2. Přiřaďte k otázce písmeno správné odpovědi 

Have you got a pen? _______ a) Yes, they have. 

Are you French? _______ b) No, she hasn´t. 

Has she got a brother? _______ c) Yes, he is. 

Have they got a car? _______ d) No, I haven´t. 

Is he American? _______ e) Yes, I am. 

3. Přepište věty ve staženém tvaru 

a) They are not from Canada. __________________________________________ 

b) She is not ten. __________________________________________ 

c) I am not from London. __________________________________________ 

d) You are in the classroom. __________________________________________ 

e) It is my book. __________________________________________ 

 



4. Doplňte přivlastňovací zájmena z rámečku (Complete possessive adjectives from the 
table) 

 

 

a) Sally and Peggy are sisters and _________________ mum works in hospital. 

b) Hi, I am Milan and _________________ favourite subject at school is Maths. 

c) Liam is my uncle and _________________ wife is called Sarah. 

d) Pupils, listen to me! _________________ new English teacher is called Mr. Black. 

e) Hannah is good at swimming, but _________________ sister is terrible. 

f) Where is _________________ cat, Harry? 

g) I love my dog Fluffy, but _________________ hairs are everywhere! 

h) We are brothers, and Andy is _________________ friend. 

her, his, our, its, their, my, your, your 


