
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. Určete, jakým číslem bude pokračovat řada. 

a) 7, 8 , 6, 9, 5, 10, _____ 

b) 5, 6, 8, 11, 15, _____ 

c) 2, 6, 18, 54, _____ 

 
 

3. Vypočítejte. 

a) 5 000 g - 3 kg = __________ kg 

b) 81 km 400 m + 6 532 m = __________ m 

c) 420 cm - 1 m 50 cm = __________ m __________ cm 

 
 

4. Velký čtverec se skládá z devíti malých čtverečků. Obvod každého malého čtverečku je 
24 cm. Určete obvod velkého čtverce a zakroužkujte správnou hodnotu. 

a) 48 cm b) 72 cm c) 216 cm d) 108 cm 
 
 
 
 



5. Do třídy chodí třicet žáků. Chybí-li jeden chlapec a pět dívek, je ve třídě stejný počet 
chlapců a dívek. Kolik chodí do třídy chlapců a kolik dívek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Petr je ochoten půjčit kamarádovi kolo buď za dvě čokolády na čtyři hodiny, nebo za 
dva balíčky bonbónů na jednu hodinu. Pavel mu dal jednu čokoládu a jeden balíček 
bonbónů. Jak dlouho může na kole jezdit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. V aleji je 13 stromů. Vzdálenost mezi každými dvěma stromy je 4 metry. Jaká je 
vzdálenost mezi prvním a posledním stromem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČESKÝ JAZYK 

1. Určete kořen slova. 

a) rozcvička _________ 

b) učitel _________ 

c) vychovatelka _________ 

d) umýt se _________ 

e) dopis _________ 

 
 

2. Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně? Zakroužkujte písmeno 
u řádku. 

a) Kolem auta se začal výřit prach. 

b) Po operaci začal vydět daleko lépe. 

c) Dárek pro tatínka chtěl vybrat úplně sám. 

d) Vždy se chtěl dlouze výtat se všemi přáteli. 

 
 

3. Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně 
(ANO), nebo ne (NE). Zakroužkujte zvolenou variantu. 

a) Rodiče my koupili nové lyže a blýskavé sportovní brýle. ANO  NE 

b) Chlapci v dílně opilovali kus desky a vyrobyli úžasné krmítko. ANO  NE 

c) Oba vzpomínali na zajímavý výlet i na neobyčejného průvodce. ANO  NE 

d) Petr míval na vysvědčení většinou vyznamenání a byl na to pyšný. ANO  NE 

 
 

4. Které z následujících slov patří na vynechané místo textu? Zakroužkujte správnou 
variantu. 

Za svůj výkon v divadelním představení si zaslouží pochvalu především _________ herci. 
 

a) děčtí b) dětští c) dětský d) dětcký 

 



5. Věty převeďte do množného čísla a napište je.  

a) Bál jsem se, abych něco nevyzradil.  

______________________________________________________________ 

b) Zdravý člověk se vrátil do školy.  

______________________________________________________________ 

 

6. Utvořte příslušné slovesné tvary. 

a) prosit (1. osoba, množné číslo, rozkazovací způsob)  ______________________ 

b) nemít (2. osoba, množné číslo, podmiňovací způsob)  ______________________ 

c) zlobit (1. osoba, množné číslo, zp. oznam., čas min.)  ______________________ 

 

7. Určete slovní druhy a zapište je číslicí. 

běhání ____ před ____ jarní ____ ať ____ 

prší ____ chytře ____ náš ____  tobě ____ 

 

8. V následujícím souvětí určete mluvnické kategorie u slov v tabulkách. 

Učitelé sice připravili atlasy s barevnými mapami, ale já bych pro práci raději využil 
počítač.  
 

podstatné jméno pád číslo rod vzor  

učitelé         

mapami         
 

sloveso osoba číslo způsob čas 

připravili         

využil bych         



9. Zakroužkujte písmeno u řádku, který neobsahuje žádnou pravopisnou chybu 

a) plány se nevydařily, vojáci nabili pušky, koně se splašily 

b) děti běhaly bosy, žákům se líbily nové učebnice, myslivci lovili orly 

c) rodiče pracovali, stovky lidí zaplnili náměstí, koťata a štěňata si hrály 

 
 

10. Doplňte neúplná slova. 

a) n/nn kloka____í mládě, ce____é věci, rodi____ý výlet, kame____ý most 

b) ě/ně porozum____ní, květy pom____nek, vzpom____l si, tam____jší lidé 

c) s/z ___právy o počasí, ___bírka předmětů, ___kazit oběd, ___hodnout se 

 
 

11. Pracujte se zadaným souvětím 

Sedmikráska je velmi pěkná květina, má léčivé účinky a můžeme ji použít i v kuchyni k 
přípravě jarních salátů. 

a) Kolik vět má výše uvedené souvětí?  ________________________ 

b) Vypište z první věty souvětí přísudek.  ________________________ 

c) Vypište z poslední věty souvětí podmět. ________________________ 

 
 

12. Ve které z následujících možností je správně podtržena pouze celá základní skladební 
dvojice? Zakroužkujte písmenko u zvolené varianty. 

a) Moje nejlepší kamarádka sbírá podpisy slavných zpěváků. 

b) Můj bratr se už brzy vrátí ze studií v cizině. 

c) Všichni se už těší na odpočinek u moře. 

d) Máme už zaplacenou cestu do Itálie. 

 
 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Vyberte správné slovo a podtrhněte ho. 

a) There are two families / familys in this house. 

b) There are ten childs / children in my music class. 

c) Hi! I am Rebecca and this is his / my brother Tony. 

d) Tom and Jane doesn´t / don´t like hip hop. 

e) We celebrate / celebrates Christmas in December. 

 
 

2. K otázkám doplňte krátké odpovědi. 

a) Have you got a pet?  Yes, ________________ . 

b) Has your sister got dark hair? No, ________________ . 

c) Is there a park next to your school? No, ________________ . 

d) Are Sara and James friends? Yes, ________________ . 

e) Have your parents got a new car? No, ________________ .  

 
 

3. Přiřaďte k otázkám správnou odpověď. 

1) How are you? _a_   a) Fine, thanks. 

2) Where do you live? ___ b) English. 

3) What do you read? ___ c) In a park. 

4) Where can children play? ___ d) On Monday. 

5) When is July? ___ e) In London. 

6) What do you study? ___ f) Books and magazines. 

7) When does the week start? ___ g) In summer. 

 



4. Přečtěte si následující text. Ve větách pod ním vyberte a podtrhněte správnou 
informaci dle textu. 

Hello, I am Kate. I am eleven and I live in London. I have got a brother, Josh. He is two 
years older than me. My mum is a cook and my dad works in a hospital. I like sports, but 
I don´t like running. Josh is good at swimming and football. He has got a football match 
every weekend. 

 
 

a) Kate lives in the USA / Great Britain / the Czech Republic. 

b) Josh is two / nine / thirteen. 

c) Dad is a doctor / sportsman / teacher. 

d) Kate doesn´t like football / running / sports. 

e) Josh plays matches on Wednesdays / Saturdays / Thursdays. 

 
 


