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MATEMATIKA- OPAKOVÁNÍ  

1. Zapiš, jak čteme tato čísla: 

0,2____________________________________________________________________ 

0,56 ___________________________________________________________________ 

1,002 __________________________________________________________________ 

 

2. Sečti desetinná čísla. 

56,2   560,23 

23,5   132,11 

 

 

 

 

3. Násob dvojciferným činitelem. 

 1152     2721    100251 

.    32    .    25    .        92 

 

 

 

 

 

 

 

4. Písemně děl a ověř zkouškou. 

1 824 345 : 3 =      2 865 524 : 4 = 

 

 

 

 

 

 

5. Kouzelná hůlka stojí 3 zlaté. Létající koště je za 16 zlatých. Čarodějka si koupila jedno 

koště a několik hůlek. Celkem zaplatila 28 zlatých. Kolik kouzelných hůlek si koupila? 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK- OPAKOVÁNÍ 

1. Doplňte předponu s- (se-), z-(ze-) a vz-. 

 

Maminčiny oči radostí  _krásněly. Dostal milý _kaz od přítele. Z parku bylo odvezeno _hrabané listí. 

Starostmi _šedivěl. Starý šátek _tratil svou původní barvu. Kůň se vzpínal a _hazoval jezdce. Kde se 

_téká Labe s Vltavou? Elektrická kamna mají velkou _potřebu proudu. Cestu k hradu si musíme 

_krátit.  Loď narazila na skálu a _troskotala. Ze stropu se _řítil křišťálový lustr. Jirka se _klamal ve 

svém příteli. Barevný míč najednou _plaskl. Za nějakou dobu se nůž _tupil. Všichni se _hromáždili na 

náměstí. 

 

2. Doplň do textu vhodná slova z nabídky. 

Na náměstí byl velký ………. lidí. Vojenský ……….. byl nalezen. Není problém ……….  budku pro ptáky.  

……….. kamaráda, to nebylo hezké. Jan ……….. dolů z rozhledny. S rodiči jsme ………..  pěkný film. ………. 

z letadla mu nedělalo dobře.  ……….. v zrcadle, to dělala ráda. Pavel si nechává kalhoty vždy ……... . 

(zhlédnout, zužovat, sběh, zhlížet se, zběh, shlédnout, shlížení, sužovat, sbít) 

3. Shoda podmětu s přísudkem. 

Knihy se četl__ , kluci plaval__, davy tleskal__, dívky odpočíval__, oni šl__, mravenci lezl__, chodníky 

se stavěl__, auta jezdil__ . 

4. Urči rod a vzor. 

 

PODSTATNÉ JMÉNO ROD VZOR 

Divadlo   

Oříšek   

Lokomotiva   

Dřeň    

 

5. Mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo a čas). 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ČAS 

JÁ CHODILA    

BUDEME CHODIT    

 

6. Mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor). 

POD. JMÉNO ROD ČÍSLO PÁD VZOR 

BEZ KNIHY     

O DOMEČKU     

          Hezký víkend!       

 

 


