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ČESKÝ 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. 
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Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou 
ur čeny výhradně k použití v  rámci tes-
to vání projektu   Stonožka 3 v březnu 
a dubnu   2011. Žádná část tohoto ma-
teriálu nesmí být žádným způsobem 
reprodukována bez předchozího sou-
hlasu společnosti Scio. 

třída
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1. Který z následujících seznamů 
hraček je seřazen správně podle 
abecedy?

(A) autodráha, panenka, pes, míč, 
robot

(B) autodráha, míč, pes, panenka, 
robot

(C) autodráha, míč, panenka, pes, 
robot

 

2. Které slabičné a hláskové složení 
odpovídá slovu: DĚVČE

 
 vzor: DĚTI    xo/xo 

 (x-souhláska, o-samohláska)

(A) XOX/XO
(B) XXOX/XO
(C) XOX/OX
 

3. Alenka, Bruno a Cyril ve škole za-
pisovali slova, která jim diktoval 
pan učitel.

 Kdo z dětí zapsal slova bez chy-
by?

(A) Alenka: lev, těžko, obraz, 
sousedka, vlátce

(B) Bruno: lev, těžko, obraz, 
sousedka, vládce

(C) Cyril: lev, těško, obraz, sousedka, 
vládce

 

4. hovězí    zeleninová    bramborová    
čočková

 K uvedeným slovům vyber slovo 
nadřazené.

(A) salát
(B) ovoce
(C) polévka
 

5. Ve které dvojici slov nejsou slova 
protikladná?

(A) nad μ pod
(B) nízká μ vysoká
(C) tmavý μ bílý
 

6. Které z následujících slov v řadě 
není s ostatními příbuzné?

 letiště    letuška     vrtulník     letecky
(A) letuška
(B) vrtulník
(C) letecky
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7. Které z následujících slov nemá 
předponu?

(A) zima
(B) námraza
(C) předjaří
 

8. Tatínek ___________ hřebík.
 Do věty správně doplň vynecha-

né slovo. 

(A)  přibil
(B) přybil
(C)  přibyl

9. Která dvojice slov je zapsána 
správně?

(A) plynout, plinout
(B) víška, výška
(C) mít, mýt
 

10. Ve které z následujících možnos-
tí napíšeme na vynechané místo 
y?

(A) pěkné v_svědčení
(B) obraz v_sí na stěně
(C) zub se v_klá
 

11. Včelky snášejí pylový prášek 
do ________.

 Jak správně napíšeme vynecha-
né slovo ve větě?

(A) ulů
(B) úlú
(C) úlů
 

12. Které slovo je napsáno špatně?
(A) Štěpánka
(B) pěnkava
(C) Kvjeta
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13. Ke kterému slovnímu druhu 
patří slova, která drží vlaštovky 
v zobáčcích?

(A) zájmena
(B) spojky
(C) předložky

14. Musím si dobít kredit na mobil, 
___________  chci zavolat Honzovi.

 Vyber nejvhodnější spojku 
do uvedeného souvětí.

 
(A) a
(B) protože
(C) jenomže
 

15. Které z následujících slov má jen 
jeden význam?

(A) sýr
(B) oko
(C) křídlo
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TEXT K ÚLOZE 16
Jednou potkal hroch antilopu, kte-
rá se mu často posmívala kvůli 
jeho těžkopádnosti a  pomalosti. 
Vyzvala ho k  závodu. Zvítězí ten, 
kdo doběhne první na určené mís-
to. Hroch souhlasil a jako cíl vybral 
strom v dálce.
 Antilopa vyběhla a za chvíli z ní 
byla jen malá tečka v  dáli. Hroch 
pomalu vyrazil a došel k široké říč-
ce, u které uviděl stát smutnou an-
tilopu. Hbitě přeplaval na druhou 
stranu, kde stál strom, u  kterého 
závod končil.
 Antilopa uznala hrochovo ví-
tězství a už nikdy se mu neposmí-
vala. Pochopila, že každý je dobrý 
v něčem jiném.

16. Jakým slovem můžeme pojme-
novat ukázku?

 

(A) pověst
(B) bajka
(C) říkanka
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17. Vyber správně napsaný název 
města:

(A) Ústí nad Labem
(B) Ústí nad labem                                                                
(C) ústí Nad Labem
 

18. Za chvilku utřu prach, říkala si He-
lenka. Předtím si pustím televizi, pak 
si slupnu zmrzlinu a  možná potom 
ten prach utřu...

 Vyber podle textu Helenčinu 
vlastnost.

(A) pracovitá
(B) zbrklá
(C) líná
 

Použité zdroje:

Obrázky k úlohám č. 1, 8, 11, 14, 16: 

http://offi  ce.microsoft.com/cs-cz/images/

Obrázek k úloze č. 13 upraven podle: 

Český jazyk pro 3. ročník: pracovní sešit. Nakl. 
Fraus 

Text k úloze č. 16: Autorská tvorba
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