
TEST_4 

(vypracujte nejpozději do 29.5. a pak mi zašlete na Whatsapp nebo na email) 
 

Český jazyk 

 

Doplň správně: 
Skup__na  stavbař__  postav__  dům brz__.  Ub__tovnu ukl__z__me denně. Koup__ si bratr 
nové l__že? Za chv__l__  v__stoup__ žáci z naší třídy. Snad se jim nové účes__ zal__b__. 
Na v__letech se vždy obklop__  přátel__. S peněz__  um__  dobře hospodařit. V__tězové  
v__tvarné soutěže b__li pozváni na zámek S__chrov. V__rob__  ob__dnané zboží včas? 

Nad údol__m se klenul __žasný v__sutý most. Z penálu m__  v__padl zv__razňovač. 
Vodní v__r způsob__  plavcům problém__. Maminku tráp__, když děti zlob__. 
 

Text: 

Trójská válka trvala deset let. Velitelem řeckých vojsk byl vychytralý a lstivý Odysseus. 
Řekové nechali na břehu obrovského dřevěného koně. Obyvatelé obléhaného města netuší, 
že uvnitř čekají nepřátelští vojáci. 
 

1. Kolik je v textu souvětí: ………………. 
 

2. Z první věty vypiš rozvitý podmět: 
…………………………………………………………………………. 
 

3. Z první věty vypiš přísudek: ……………………………………….. 
 

4. Ze třetí věty vypiš podmět a přísudek:  
 

……………………………………………………………………………… 

5. Z druhé věty vypiš přídavná jména:  
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Napiš vzorec posledního větného celku: ………………………………………………… 

 

7. Z textu vypiš příslovce:  
 

………………………………………………………………………….. 
8. Vypiš slovesa v přítomném čase:  
 

…………………………………………………………………………….. 
9. Vypiš podst. jména ke vzoru muž:  
 

………………………………………………………………………………………………… 

10. Vypiš podst. jméno ke vzoru město, které je ve 2.pádě: 
 

 …………………………………………… 

 



11. Piš slova protikladná:  
 

vychytralý ……………………………….uvnitř……………………………………………… 

 

12. Vypiš 2 slova s předponou:  
 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Daná podstatná jména napiš v 7.pádě množného čísla:  
válka, velitel, břeh, obyvatel, voják 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Sloveso z první věty napiš v budoucím čase:  
 

…………………………………………………………………………………….. 
15. Sloveso z první věty ve způsobu podmiňovacím:  
 

………………………………………………………………………………. 
 

Doplň ě/je: 
Dobrý ob___d, kruhový ob___zd, pevné ob___tí, přinesl ob___žník, zakázaný v___zd, 
v___tšina žen, krevní ob___h, nový ob___kt, rychlá ob___dnávka, průb___h nemoci,  

ob___m nádoby, sb___ratel, historický ob___v, v___trný mlýn, zv___davé dítě, pov___st, 

ob___dnávka, dob___hl nás, vojenský zb___h, ob___vil hv___zdu, v__štkyně, v___domosti 
 

Napiš uvedená slova v 7. pádě množného čísla: 
kniha, gram, program, dopis, známka, reklama, telegram, krádež, míč, počítadlo, mrkev, 
drahokam, koš, ponožka, pes, slepice, holub, pytel 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Napiš 5 vět o tom, co bys dělal, kdyby ses probudil na opuštěném ostrově. Používej 
podmiňovací způsob. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Matematika: 

 

Tabulka ukazuje ceny vstupného na bowling za jednu hodinu: 

 Všední den 

10 – 17 hodin 

Všední den 

17 – 22 hodin 

Víkend 

10 – 17 hodin 

Víkend 

17 – 22 hodin 

Dospělý 80 Kč 100 Kč 120 Kč 140 Kč 

Dítě do 15 let 40 Kč 60 Kč 70 Kč 90 Kč 

 

Vypočítej ceny vstupného: 
 

A/ 3 dospělí v úterý od 16 do 18 hodin:  

 

 

 

B/ 4 malí kamarádi v sobotu od 10 do 11:30 hodin:  

 

 

 

C/ tatínek s pěti dětmi v pátek od 15 do 17:30 hodin:  

 

 

D/ rodiče se třemi dětmi v neděli od 18 do 20 hodin:  
 

 

 

Vypočítej: 
 

214 257      352 716      

       . 80             . 27             

  

 

 

 

 

 

 

56 219 : 7 =   Zk.:    43 286 : 6 =     Zk.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



360 – ( 7 . 30 – 4 . 50 ) + ( 4 . 60 : 8 ) = 

 

 ………………………………………………………………………………………….. 
 

( 280 – 90 . 2 + 70 . 7 ) : ( 6 . 50 : 3 – 6 . 15 ) =  

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

( 200 + 60 : 3 – 4 . 15 ) : ( 3 . 18 + 16 . 0 – 28 : 2 ) =  

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Vypočítej, kolik korun stojí stůl, když cena za jednu židli je 720 korun. Bláhovi si koupili 
stůl a 6 židlí a zaplatili celkem 8 120 korun. 

 

 

 

 

Kolik korun zaplatili Vávrovi za stůl a 4 židle? Sehnali stůl za poloviční cenu než Bláhovi, 
ale jedna židle byla o 130 korun dražší. 
 

 

 

 

 

Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C. Strana c měří 70 mm, 
strana b měří 30mm. 
Změř délku strany a. 

Nejdříve si udělej náčrtek a až pak vše narýsuj a zapiš.  

 

 

  


