
MATEMATIKA 

1. Vypočítejte příklady a doplňte znaky <, >, =. 

19 + 4 . 8 – 35 : 5 ____ (19 + 4) . 8 – (35 : 5) 

(15 . 6) – (21 + 42) : 7 ____ 15 . 6 – 21 + 42 : 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. V roce 2019 držel světový rekord v běhu na tři kilometry Keňan Daniel Komen s časem 
7 minut a 20 sekund. Před sto lety, v roce 1919, byl nejlepší na světě Švéd Jahn Zander 
s časem 8:33. O kolik sekund je světový rekord z roku 2019 lepší než onen sto let starý 
rekord z roku 1919? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nahraďte každou hvězdičku (*) takovou číslicí, aby byl výpočet správně. 

 7 0 8 * 
- * 2 * 8 
 1 * 1 6 
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4. Hanka šla do obchodu. Koupila dva jogurty (každý za 11 Kč), tři rohlíky (každý za 2 
Kč) a čokoládu za 17 Kč. Kolik by stál nákup, kdyby Hanka koupila dvakrát méně 
jogurtů, dvakrát více rohlíků a jednu čokoládu? 

a) 23 Kč 

b) 40 Kč 

c) 42 Kč 

d) 45 Kč 

 
 
 
 
 

5. Plot před domem je sestaven z padesáti latěk o šířce 8 cm. Mezi každými dvěma 
laťkami je mezera šíře 4 cm. Jaká je délka plotu před domem?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pavel utratil polovinu svých úspor za knihy. Potom ještě utratil dvě stokoruny za kino. 
Zbyly mu tři stokoruny a tři pětikoruny. Kolik peněz měl Pavel na začátku? 
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ČESKÝ JAZYK 

1. Doplňte i/í, y/ý. 

V lese jsme v___děl___ dva m___sl___vce. Bedřich Smetana se narodil v 

L___tom___šl___. Máme přep___chov___ b___t. V Olomouci v___rábějí s___rečky. 

Brz___čko přijde jaro. Děti přiv___tal___ v___těze ve skoku v___sokém v___skotem. Před 

jídlem musíš m___t ruce um___té m___dlem. B___l pal___čkam___ do bub___nku. 

Klop___tl o p___tel s p___l___nam___. Pob___l u nás celou neděl___.  

2. Doplňte ě/je, n/nn, s/z, mě/mně, ú/ů. 

Zvítězili jsme ve ___b___ru starého papíru. Cibuli jem___ nakrájejte. Tule___í mláďata 

vy___koušela poprvé mořské vlny. Po ob___dě jsme m___li odpolední klid. Den___í režim 

je d___ležitý. Na palouku se ob___vila srna. Jablka na sluníčku ___červenala. Ob___dnal 

jsem si zajímavou knihu. 

3. Zakroužkujte písmeno u věty, u které jsou ve správném pořadí určeny slovní druhy. 

a) Rychle projel nepřehlednou zatáčkou a zmizel.  2  5  6  1  8  5 

b) Zítra navštívím našeho bývalého spolužáka Jirku.  6  5  2  3  1  1 

c) Můj bratr právě maluje temperovými barvami.   3  1  6  5  2  1 

d) Postavíme o prázdninách na zahradě stan?   5  7  1  8  1  1 

4. Zakroužkujte písmeno u věty, ve které není žádná pravopisná chyba. 

a) Kabáty visely na věšáku.  

b) Děti běhali v parku celé odpoledne. 

c) Davy lidí navštívili Pražský hrad. 
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5. Pracujte s textem. 

Stařenka v lese sbírala do bílého šátku léčivé byliny. 

a) Vypište podmět: _______________________ 

b) Vypište přísudek: _______________________ 

c) Ke slovu les uveďte dvě slova příbuzná:  ________________, ________________ 

6. Rozhodněte, zda jsou věty na následujících řádcích napsány pravopisně správně. 
Vybranou odpověď zakroužkujte. 

a) Na výstavu přijely stovky chovatelů psů.  ANO NE 

b) Okna nového domu zářily do dálky. ANO NE 

c) Přišly naše děti. ANO NE 

d) Koupili jsme si auto.  ANO NE 

7. Určete mluvnické kategorie vyznačených podstatných jmen. 

 pád číslo rod vzor  

Koupil čokoládu.     

Sešel se s kamarády.     

8. Určete mluvnické kategorie vyznačených sloves. 

 osoba číslo způsob čas 

Plavali jsme v bazénu.     

Popros o pomoc Jirku.     

9. Určete, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí, a správnou odpověď 
zakroužkujte. 

a) Maminka se zlobila, protože si Ivan neuklidil pokoj. jednoduchá souvětí 

b) Viděli jsme krásný dům a rozlehlou zahradu s ovocnými stromy. jednoduchá souvětí 

c) Babička upekla kuře a byla velmi spokojená. jednoduchá souvětí 
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ANGLICKÝ JAZYK 

1. Vyberte vhodné tázací zájmeno a zakroužkujte ho. 

a) What / Who is your best friend? 

b) Where / When is your school? 

c) What / When are your hobbies? 

d) When / Where is your birthday? 

e) What / Who is your favourite actor? 

 

2. Doplňte do věty vhodné slovo z nabídky. Dvě slova jsou navíc. 

 books desk chair notebook posters ruler bag 
 

a) There are two rubbers and a ___________ in my pencil case. 

b) Sit down on the _____________. 

c) There are three _____________ on the wall. 

d) Open your __________ please. Page 17. 

e) Write the words into your __________________. 

 

3. Vyberte a zakroužkujte správný tvar slovesa. 

a) Penny __________ from London. am is are 

b) I __________ at home. ´m not isn´t aren´t 

c) My brother ______ got short hair. are has have 

d) They _________ got a car. has hasn´t haven´t 

e) _______ they got two daughters? Have Has Are 

 
 



 6 

4. Doplňte přivlastňovací zájmena (my, your...) 

a) Peter has got a nice dog. It is _____________ dog. 

b) We study at this school. We are in _____________ school. 

c) My parents have got a big car. It is _____________ car. 

d) My sister is in _____________ room. 

e) I have got a big house. I am in _____________  house. 

f) You have got a cat. _____________ cat is cute! 

 
 
 


