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jméno a příjmení žáka  škola  třída 
 
 
 
 
1.  Vyberte, která dvojice slov má podobný logický vztah jako ta zadaná: …………… 

Klepeta – rak 
a) Žirafa – krk b) Rohy – jelen c) Krunýř – želva d) Parohy – manžel e) Želízka – policista 

2. Vyberte, která dvojice slov má podobný logický vztah jako ta zadaná: …………… 
Léky - lékárna 
a) Šaty - šatna b) Masna- maso c) Brýle - optika d) Pekárna - pečivo e) Kůň – konírna 

3. Které z uvedených slov nepatří mezi ostatní? ………………………………… 

a) osel b) posel c) kozel d) zelí e) ples 

4. Které z uvedených slov nepatří mezi ostatní? ………………………………… 

a) panoš b) lano c) Janov d) Asie e) anorexie 

5. Které z uvedených slov nepatří mezi ostatní? ………………………………… 

a) lávka b) láva c) splávek d) sláva e) plánovat 

6.  Vyberte, které z uvedených přísloví jsme upravili: ………………………………… 

a) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.  
b) Bez práce nejsou koláče.  
c) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až je vody dost.  
d) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

7.  Doplň chybějící slovo v přísloví: 

a) Kdo dřív přijde, ten dřív ……………………………………………….. 
 
b) Dvakrát měř, jednou ……………………………………………….. 

8.  Najděte v následujících větách ukryté zvíře:  
a) Řekl bych, že už čeká nějak moc dlouho. ……………………………………….. 
 
 b) Zamával na ni, avšak Alice mu nevěnovala ani jediný pohled. ……………………… 

9.  Přeskupením písmen najděte české město:  
a) AEPCUDIRB ……………………………………………………………………. 
 
b) BCERILE ………………………………………………………………………. 



10. Doplň vždy dvě písmena na začátek slova a dvě písmena na konec, aby ti vzniklo 

smysluplné slovo (podstatné jméno v 1. pádě):  
a) . . TRNI . . ………………………………………………. 
 
b) . . OMETR . . ………………………………………………. 

11. Z kolika trojúhelníků se skládá tento obrazec? ……………………………….. 
 

 

12. Které číslo bude následovat místo otazníku? ………………………..………… 

 

13. Doplňte chybějící číslo. ………………………………………………………… 

 

 

14. Které z čísel nepatří do číselné řady? …………………………………………… 

  53; 49; 61; 79; 97; 17 

15. Doplňte tabulku. ………………………………………………………………… 

 

16. Rozluštěte část písně.   

 

   



 

17. Určete součet opačných stran kostek:……………………………………………………… 

a) 18 b) 12 c) 14 

 
 

18. Která z kombinací nepatří mezi ostatní? ……………………………..…………… 

 
  A B C D

 
 

19. Kterým kolečkem z dolní řady nahradíte otazník? ………………………………… 

 

 

20. Najděte obrázek, který doplní řadu. …………………………………………… 

 



 

21. Najděte obrázek, který se hodí na prázdné místo. ……………………………… 

 

22. Doplňte chybějící písmeno. ……………………………………………………… 

 

23. Najděte obrázek, který doplní řadu. …………………………………………… 

 

24. Doplň místo tečky chybějící písmeno. …………………………………………… 

108 (S) 548(P) 325(T) 214(.) 



25. Sestavte slovo z písmen ve druhé řádce. ……………………………………… 

R2 M1 Y5 K4 A3 MRAKY 
E4 Z3 K5 M1 O2 . . . . . 

26. Doplňte chybějící slovo v závorce. ……………………………………………… 

rada (ropa) opice 
krysa (. . . .) aport 

27. Doplňte místo tečky chybějící číslo. …………………………………………… 

IV3 II2 XII4 VIII5 

XVI5 III3 V2 XIX . 

 

Text k úlohám 28 až 32 

Ono se letělo 
Na ptačím sněmu v Budějovicích bylo usneseno, že bude uspořádána soutěž v rychlosti. 
Kdo bude první v Praze na Staroměstském náměstí. Pták fregatka tleskla na budějovickém 
náměstí křídly a frrr, letěli. Na Staroměstské náměstí dorazila, jak známo, první vlaštovka. 
Poté jiřička. Následoval orel, jestřáb a ostříž. Pak špaček, kos a hýl. Racek a volavka. Konipas 
a modřinka. Strnad a čížek. Sojka a straka. Skřivan a pěnice. Puštík a výr. Střízlík a ledňáček, 
jak tak šly větry. Když už se chystalo dekorování vítězů, povšiml si chocholouš, že chybí 
holub. Rozhodli se ho hledat i letěli zase zpět. Benešov – nic, Votice – nic. Až u Putimi něco 
bílého. Ptáci se snesli do oraniště, kdež shledali kráčejícího ptáka holuba. 
„Kde seš, holube,“ zvolal čáp vyčítavě, „všichni už jsme doletěli na Staromák a zpátky 
a ty nikde!“ 
„ Jo ták,“ pravil holub, „vono se letělo?“ 
 

28.  Kolik druhů ptáků je vyjmenováno v ukázce? ……………………………………… 

a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 

29.  Které z uvedených tvrzení není pravdivé? ……………………………………… 

a)  Letělo se z Budějovic do Prahy.  
b)  Holub měl šedivou barvu. 
c)  O závodu bylo rozhodnuto na ptačím sněmu. 

30.  Které tvrzení je pravdivé? ……………………………………………………… 

a)  Špaček byl rychlejší než čížek.  
b)  Jiřička doletěla jako třetí. 
c)  Skřivan doletěl za ledňáčkem. 

31.  Kde ptáci našli holuba? ………………………………..………………………… 

a)  u Benešova 
b)  u Prahy 
c)  u Putimi 

32.  Který pták si všiml, že chybí holub? ………………………………..………… 

a)  chocholouš 
b)  vrána 
c)  čáp 

 


