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• každá úloha má jen jedno správ-
né řešení
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pořadí – začni od nejlehčích

• test obsahuje 18 úloh – na jeho 
řešení máš 25 minut
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Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou 
určeny výhradně k použití v rámci tes-
tování 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

ČLOVĚK 
A JEHO SVĚT
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1. Adam a Bára bydlí v Praze blízko 
Vyšehradu. Na mapce je 
jejich bydliště označeno křížkem 
v kolečku.

 Ve kterém poli v mapce je 
bydliště Adama a Báry?

(A) 1A
(B) 1B
(C) 3B
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2.  Které z dětí správně zobrazilo na plánku městečko?

 

(A) 

(B) 

(C) 
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3. Na které světové straně od Pra-
hy leží České Budějovice?

 

(A) na jihu
(B) na východě
(C) na západě

4. Co znamená tato dopravní 
značka?

 

 
(A) Stezka pro chodce a cyklisty
(B) Konec stezky pro chodce 

a cyklisty
(C) Zákaz předjíždění chodců
 

5. Co je prací instalatéra?
(A) rozvádět elektřinu po domech
(B) hloubit bagrem základy domů
(C) vybavit stavbu kanalizací a vodo-

vodem
 

TEXT K ÚLOZE 6
O praotci Čechovi
V pravlasti Slovanů, kdesi na vý-
chodě Evropy, žili se svými rody 
i bratři Čech a Lech. Ale nežili tam 
klidným životem.
Museli bojovat nejen s přírodou, 
ale také s nepřáteli. Proto se bratři 
rozhodli, že pro svůj lid vyhledají 
novou vlast.

6. Jak se jmenovali bratři, kteří se 
vydali se svými rody na cestu, 
aby našli lepší podmínky 
pro život?

(A) Čech a Lech
(B) Slovan a Čech
(C) Lech a Mech
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7. Báře jede autobus ve 
14:07 hodin. Jaká část dne to je?

(A) odpoledne
(B) poledne
(C) dopoledne
 

8. Který z následujících vynálezů 
neexistoval před 100 lety?

(A) inkoust
(B) internet
(C) šicí stroj
 

9. předevčírem –____________– dnes 
– zítra

 Který časový údaj patří na 
prázdné místo?

(A) pozítří
(B) včera
(C) teď
 

10. Ve skupenství plynném se voda 
v přírodě nachází v podobě 
__________________.

 Na vynechané místo doplň 
správnou možnost.

(A) vodní páry a mlhy
(B) mlhy a jinovatky
(C) deště a vodní páry
 

11. Co je sněhová vločka?

 

(A) živá přírodnina
(B) neživá přírodnina
(C) lidský výtvor
 

12. Který z následujících potravních 
řetězců je správně?

(A) tráva → zajíc→ liška
(B) zajíc → tráva → liška
(C) liška → tráva → zajíc
 

13. Rostliny s dřevnatým stonkem 
nazýváme:

(A) byliny
(B) stromy
(C) Rostliny s dřevnatým stonkem 

neexistují.
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14. Slunce poskytuje dvě ze základ-
ních podmínek života na Zemi. 
Která z vět o Slunci je pravdivá?

(A) Slunce je hvězda, tvoří centrum 
sluneční soustavy.

(B) Slunce je planeta nejblíže k Zemi.
(C) Slunce obíhá spolu s Měsícem 

kolem planety Země.
 

15. Adam s Bárou se často přou, 
které roční období je nejlepší. 
Adam má nejraději období, kdy 
dny jsou kratší než noci, je málo 
tepla i světla, vzduch je chladný 
a voda mrzne. Které roční období 
má Adam nejraději?

(A) leden
(B) podzim
(C) zimu
 

16. Který z lidských orgánů není na 
obrázku?

 

(A) srdce
(B) mozek
(C) tenké střevo
 

17. Bára o sobě ráda říká, že je vše-
žravec. Kterou snídani Báře 
neschválíš, protože nepatří 
do zdravé výživy?

(A) chléb, máslo, rajče, kakao
(B) koblihu s marmeládou, limonádu
(C) ovesnou kaši s banánem, bylin-

kový čaj
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18. Karel a Mirek jsou Adamovi 
spolužáci. Včera Adamovi roz-
trhali sešit z matematiky a dnes 
mu vyhodili penál do odpadkové-
ho koše. Jak bys pojmenoval/a 
situaci, do které se Adam dos-
tal?

(A) komická situace
(B) normální situace
(C) šikana

Použité zdroje:

Obrázek k úloze č. 1 upraven podle: 
http://www.mapy.cz/

Obrázky k úloze č. 2: Svět kolem nás. Nakl. SPN

Text k úloze č. 6: Černý, J., Zátka, P., Adla, Z.:

Obrázky z českých dějin a pověstí 

Obrázek k úloze č. 11: http://www.kidsland.cz/
poradna_detail.php?id=1451

Obrázky k úloze č. 16: Prvouka pro 3. ročník. 
Nakl. Alter
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