
Anglická paralelka

Vstupní test - ukázka z minulého roku

Český jazyk

Otázka Odpověď Body

Je věta napsána pravopisně
správně? Odpověz: ANO -

NE

A) Žádný z mých synovců
neoplýval příliš velkým

bohatstvím.

B) Během několika let se

jeho pěvecký talent

mimořádně rozvynul.

C) Přítomnost vlků
neomylně poznají

bíložravci, kteří obývají

travnaté stepi.

A)
B)
C)

3

Napiš, kolik je celkem vět v
souvětí. Barevně označ
přísudky.

Když byl zajatec propuštěn,
začal popisovat své zážitky,
nakonec vše vydal knižně a
slavný cestopis byl na světě.

5

Vypište z textu všechna
měkká přídavná jména.

Konečně Petrův bratranec
zpozoroval hrozící
nebezpečí. Vyjekl a v
posledním okamžiku se
vrhnul stranou. Čekal je

3



nový zážitek. Ve skále se
objevil zvláštní výklenek.

Celkem je možné získat:
11b.

Výsledek v %: Výsledek v bodech:

Anglický jazyk

Otázka Odpověď Body

Complete the sentences

with at or on.

A) I get up ____ 7 o’clock.

B) The basketball match is

____ Sunday.

C) My piano lesson starts

____ quarter to five.

A)
B)

C)

3

Choose the correct answer:
A) We ______ football every
day. (PLAY/ PLAYS)

B) Monika ______ the bus
to school. (TAKE/TAKES)

C) John ______ ice hockey.
(DON’T PLAY/ DOESN’T
PLAY)

D) ______ the guitar?
(PLAY YOU/ DO YOU PLAY)

E) _______ do you go to
bed. (WHEN/ WHAT)

A)

B)

C)

D)

E)

5

Circle correct word:
A) This is we/our garden.
B) What’s she’s/her name?
C) Mary is I/my sister.
D) They/ Their father is 55.

A)
B)
C)
D)

4



Celkem je možné získat:
11b.

Výsledek v %: Výsledek v bodech:

Matematika

Otázka Odpověď Body

Vypočtěte:
a) (6 + 3 . 10) : 4 + 2
b) 65 - 5 . (14 - 6 . 2)

a)

b)

3b

Doplňte:
a)půl hodiny =    h=     minut
b)čtvrt hodiny =    h=   minut

a)

b)

3b

Roční nájemné bytu je

34 752 Kč. Majitel bytu

inkasuje nájemné

čtvrtletně.

a) Kolik korun zaplatí

nájemci tohoto bytu

každého čtvrt roku?

b) Jaké je měsíční nájemné?

a)

b)

5b

Celkem je možné získat:
11b.

Výsledek v %: Výsledek v bodech:




