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MATEMATIKA 

1. Do zápisu výpočtu doplňte jednu dvojici závorek ( ) tak, aby platila rovnost: 

25 + 10 : 5 – 4 = 35 

 
 
 

2. Rozhodněte, zda je výpočet správný. Řešení zakroužkujte. 

a) 1 kg – 20 g = 80 g  ANO - NE 

b) 5 km – 70 m = 4 930 m ANO - NE 

 
 
 

3. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé či nikoli. Řešení 
zakroužkujte. 

a) 5 kg – 24 g = 476 g ANO - NE 

b) Délka 2 km je čtyřikrát větší než délka 500 m. ANO - NE 

c) 3 m – 2 cm – 15 mm = 2 965 mm ANO - NE 

d) 5 km + 86 m = 586 m ANO - NE 

 
 
 

4. Za přeříznutí prkna na čtyři části zaplatíme 24 korun. Kolik korun zaplatíme za 
přeříznutí prkna na šest kusů? 
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5. List papíru má rozměry 28 cm a 8 cm. Kolik čtverců o straně 4 centimetry můžeme z 
papíru nastříhat? Nakreslete obrázek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Prázdná sklenička má hmotnost 180 gramů. Sklenička naplněná vodou do poloviny 
objemu má hmotnost 460 gramů. 

a) Vypočtěte hmotnost sklenice, která je zcela naplněná vodou. 

b) Vypočtěte hmotnost vody, která zaplní čtvrtinu objemu sklenice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Obvod školní zahrady měří 194 metrů. Delší strana plotu zahrady se rozbila. Kolik 
metrů pletiva potřebuje pan školník koupit na její opravu, když kratší strana měří 32 
metrů? 
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ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/í, y/ý: 

V___soko v horách létal___ orl___. Nedaleko b___valého ml___na stála s___pka. Po 

Lab___ plul___ parníky. Doplnil si sb___rku hm___zu krásnými motýl___ a vážkam___. 

Vodní v___ry jsou velmi nebezpečné. Dav___ lid___ se tlačil___ před obchodem. 

Bab___čka odjela rychl___kem z Čáslav___ do Přib___slav___. M___t tak našetřeno 

v___ce peněz, nemusel bych říkat Jirkov___. 

 

2. Doplňte: 

ě/je sb___r starého papíru, v___zd do továrny, lesní p___šina, ob___m kvádru, 

v___řila mu, vyřízená ob___dnávka, matčino ob___tí 

n/nn slo___í kly, telefo___í číslo, dřevě___á bouda, píseč___á pláž, ra___í rozcvička, 

kame___á zídka, vo___á svíčka 

s/z  velké ___klamání, ___kušební provoz, ___hrabat listí, ___těžovat si, ___měna 

počasí 

 

3. Zakroužkujte označení věty (a-d), ve které jsou uvedeny slovní druhy přesně v tomto 
pořadí:  

ZÁJMENO, PODSTATNÉ JMÉNO, PŘÍSLOVCE, SLOVESO, PŘEDLOŽKA, PODSTATNÉ JMÉNO 

a) Náš spolužák dvakrát nepřišel do školy.  

b) Její bratr dnes zůstal sám doma.  

c) Můj kamarád dnes nepřišel do školy.  

d) Nový učitel přijde zítra do školy.   
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4. U zvýrazněných podstatných jmen ve větách určete odpovídající mluvnické kategorie: 

věta pád číslo rod vzor 

O kamarádkách Jirka mluvil jen hezky.     

Viděli jsme smutné sněhuláky.     

Šílené boje utichly až s východem slunce.     

Bez její pomoci bych se asi nezlepšila.     
 

 

5. Ke  slovesům ve větách přiřaďte odpovídající mluvnické kategorie - vyberte z nabídky 
možností A-D a dopište zvolené písmeno za větu: 

Dělejte rychleji! ________ 

O víkendu budeme malovat. ________ 

Jitka odjela domů. ________ 

Jdu do kina.  ________ 

 

 

 

 

 

 

6. Vypište u slov jejich kořen a uveďte k nim dvě slova příbuzná: 

lesník __________      ____________________________________________ 

letadlo __________      ____________________________________________ 

vychovatelka __________      ____________________________________________ 

A)  3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý 

B)  1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí 

C)  1. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný 

D)  2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací 
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ANGLICKÝ JAZYK 

1. Zakroužkujte ve větách správnou možnost: 

a) We have got / has got a big house in this town. 

b) There are a lot of person / people in this town. 

c) What / Which is your name? 

d) Is / Are there a shopping centre near here? 

e) How many pupils is / are there in your school? 

 

 

2. Doplňte následující slova do vět: 

COLD STORIES FINGERS SKIRT FAVOURITE  

a) A hand has five _____________________. 

b) I am wearing a blue _____________________. 

c) I love all the _____________________ in my books. 

d) What´s your _____________________ animal programme? 

e) It´s snowing and it´s very _____________________ today. 

 

 

3. Pokračujte v řadě slov v daném tématu, připište vždy další dvě slova: 

a) mother, brother, _____________________, _____________________ 

b) hall, living room, _____________________, _____________________ 

c) Monday, Tuesday, _____________________, _____________________ 

d) January, February, _____________________, _____________________ 

e) supermarket, book shop, _____________________, _____________________ 
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4. Odpověz krátce na otázky: 

a) Is it blue? No, _________________________________. 

b) Are you a pupil? Yes, _________________________________. 

c) Have your friends got bikes? Yes, _________________________________. 

d) Has Tom got a computer? No, _________________________________. 

e) Can Helena swim? Yes, _________________________________. 

 

 

 

 


