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ANGLICKÝ JAZYK

• každá úloha má jen jedno správ-
né řešení

• úlohy můžeš řešit v libovolném 
pořadí – začni od nejlehčích

• test obsahuje 18 úloh – na jeho 
řešení máš 25 minut

JMÉNO

TŘÍDA

ČÍSLO ŽÁKA

3.3.  

© Scio® 2011
Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou 
určeny výhradně k použití v rámci 
projektu Stonožka 3 v březnu a dub-
nu 2011. Žádná část tohoto materiálu 
nesmí být žádným způsobem repro-
dukována bez předchozího souhlasu 
společnosti Scio. 

třída
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3. Doplň větu o Ralfovi.
Ralf has got short ______.

(A) pencil
(B) jeans
(C) hair
 

4. Jak napíšeš slovem toto číslo?

 
(A) sevn
(B) sefen
(C) seven
 

5. Odpověz na otázku. 
What are these?

(A) bals
(B) bales
(C) balls
 

1. K jaké příležitosti se nejlépe 
hodí toto jídlo?

 
(A) birthday
(B) Christmas
(C) Halloween
 

2. Where is the bread?
Vyber správný obrázek.

(A) 

(B) 

(C) 
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8. Která věta o Mavis je správně?

(A) Mavis likes music.
(B) Mavis liking music.
(C) Mavis music is liking.
 

9. Paní Marťanová právě dokončila 
dort. Jakou otázkou by ho mohla 
nabídnout malému Marťánkovi?

(A) Are you hungry?
(B) Would you like a drink?
(C) Do you like animals?
 

6. Která věta zeleného mužíčka je 
správně?

(A) Hello, I is Bob Green.
(B) Hello, I am Bob Green.
(C) Hello, I be Bob Green.
 

7. Kterou větu by o sobě 
správně řekl muž na obrázku?

(A) I has got a dog.
(B) I having got a dog.
(C) I have got a dog.
 

03_SCIO_testy_AJ.indd   0303_SCIO_testy_AJ.indd   03 24.2.2011   11:45:5924.2.2011   11:45:59



ANGLICKÝ JAZYK4

© Scio® 2011

10. Prohlédni si obrázek a vyber 
správnou odpověď na otázku 
o zeleném mužíčkovi. 

 Is he sleeping?

(A) No, he’s not.
(B) He doesn’t have one.
(C) Yes, he is.
 

11. Jak odpovíš mimozemšťanovi 
na  jeho otázku?

(A) I am at home.
(B) I live in the Czech Republic.
(C) I go by bus.
 

12. Tuto větu určitě znáš z hodiny 
angličtiny. Který obrázek se 
k ní hodí?

 “Be quiet!”

(A) 

(B) 

(C) 
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TEXT K ÚLOHÁM 13 A 14
 Tři děti napsaly svým kamarádům dopis z prázdnin. Nejprve si přečti otázky 
za dopisy. Potom na každou otázku najdi odpověď v dopisech. 

13. Kdo je na horách?
(A) Elvis
(B) Edith
(C) Vincent
 

14. Kdo jí spoustu zmrz-
liny?

(A) Elvisův dědeček
(B) Editina maminka
(C) Vincentova babička
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Z nabídky pod texty vyber nejvhodnější slovo nebo slovní spojení, které správně 
doplní vynechané místo v textu. 

TEXT K ÚLOZE 15

Teacher: Good morning, children.
Children: Good morning, Mrs Freeland.
Teacher: Please, sit ___15___. Today, we are doing Mathematics.
Children: Oh.

15. 
(A) under
(B) in
(C) down
 

03_SCIO_testy_AJ.indd   0603_SCIO_testy_AJ.indd   06 24.2.2011   11:45:5924.2.2011   11:45:59



ANGLICKÝ JAZYK 7

© Scio® 2011

TEXT K ÚLOHÁM 16 A 17

Dear Pandora,
Please read this letter. I ___16___ at home. Be good. 
There is a fi lm on television. I know you like fi lms. 
___17___ hungry? Eat the salad in the fridge. Don’t eat my chocolate. I want it!
Please give the dog some food. 
Love,
Mum

16. 
(A) is not
(B) no am
(C) am not
 

17. 
(A) Is you
(B) Are  you
(C) Have you
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18. Který obrázek se hodí k větě?
 There are four dogs in the 

picture.

(A) 

(B) 

(C) 
 

Použité zdroje:

Všechny uvedené obrázky: www.clipart.com
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