
AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ:

NEOTVÍREJ, 
DOKUD NEDOSTANEŠ

POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO!

www.scio.cz, s.r.o. 
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
tel.: 234 705 555
fax: 234 705 505
e-mail: scio@scio.cz
www.scio.cz

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

• 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 
ur čeny výhradně k použití v  rámci tes-
to vání projektu Stonožka 3  v březnu 
a  dubnu 2011. Žádná část tohoto ma-
teriálu ne smí být žádným způsobem 
reprodukována bez předchozího sou-
hlasu společnosti Scio. 

třída
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TEXT K ÚLOZE 1
Pan Vavřinec měl tvář jako melou-
nek, na nose brejličky, na hlavě ku-
čery – a přece žil úplně sám... Třicít-
ku měl devět let za sebou, ale ani 
na čtyřicet se necítil. Cítil se na pa-
desát, protože se před třemi roky 
neoženil s jistou slečnou Helenkou. 
Ale to už je jiná a  vlastně nudná 
historie. 

1. Kolik let bylo podle uvedeného 
textu panu Vavřincovi?

(A) 39
(B) 40
(C) 50
 

TEXT K ÚLOZE 2
Pan Vavřinec nosil každou ponož-
ku jinou. Na levé noze červenou, 
na pravé černou, jindy hnědou a  še-
divou, ale někdy i  zelenou a  mod-
rou... Pan Vavřinec totiž nikdy 
po ránu nenašel v celém bytě po-
nožku do páru. Všecky byly liché! 
       

2. Jaké ponožky se podle uve-
deného textu ztrácely panu 
Vavřincovi?

(A) červené
(B) žádné
(C) do páru
 

3. Jak by měl pan Vavřinec 
udržovat ponožky, budou-li 
na nich tyto symboly?

 

 
(A) prát ve vodě teplé nejvíce 

40 stupňů, nežehlit
(B) prát ve vodě teplé nejméně 

40 stupňů, nežehlit
(C) prát pouze v ruce, opatrně žehlit
 

TEXT K ÚLOHÁM 4 A 5
Prohlédni si plánek a vyber z nabí-
zených možností tu správnou. Vy-
cházej vždy pouze z  nakresleného 
plánku!

4. Lukov je:
(A) zřícenina hradu
(B) obec
(C) zámek
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5. Nejvyšší vrchol vyznačený 
v plánku se jmenuje:

(A) Kopná
(B) Klenčov
(C) Žalný
 

6. Eva jede za hodinu s rodiči na 
víkend za babičkou a dědečkem 
do Chudoplaz. Neví ale, jaké 
oblečení si má zabalit. Kde 
nejrychleji zjistí, jaké bude ná-
sledující dva dny počasí?

(A) Vyhledá předpověď počasí na 
internetu.

(B) Zajde do lesa a bude zkoumat 
lišejníky na stromech.

(C) Počká si na večerní vysílání před-
povědi počasí v TV.

 

7. Evin dědeček rád čte. Právě 
má rozečtenou knížku 
o mušketýrech. Jejich heslo zní: 
„Jeden za všechny, všichni 
za jednoho“. Které z následu-
jících hesel či rčení je jejich heslu 
významem nejvíce podobné?

(A) Táhnout za jeden provaz.
(B) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní 

padá.
(C) Nic se nejí tak horké, jak se uvaří.
 

8. Evina sestřenice Marika se naro-
dila týden před 9. narozeninami 
Evy. Eva slavila 9. narozeniny 
21. září 2008. Který den se naro-
dila Marika?

 

(A) v pondělí
(B) v neděli
(C) ve středu
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9. Rodině Evy to k babičce do Chu-
doplaz autem trvá 30 minut. Au-
tobus tam jede třičtvrtě hodiny 
a na kole to rodiče s Evou zvlád-
nou za 2 hodiny. Vlak do Chudo-
plaz nejede. Kterou z variant si 
rodina zvolí, pokud chce uspořit 
co nejvíce času?

(A) Pojedou autobusem.
(B) Pojedou autem.
(C) Pojedou na kole.
 

10. Spolužák Evě ukradl svačinu. Jak 
se ji rychle snažil sníst, sousto 
mu zaskočilo a začal se dusit. 
Teď nemůže popadnout dech, je 
v obličeji skoro fi alový. Jak se má 
Eva zachovat, pokud nikdo jiný 
není nablízku?

(A) Zavolat policii, protože jí ukradl 
svačinu.

(B) Udeřit jej pětkrát otevřenou dlaní 
mezi lopatky.

(C) Snažit se mu předvést, jak má 
správně dýchat.

 

11. Na krabičce od léků je napsáno 
varování, se kterým si pohrál 
tiskařský šotek. Které z následu-
jících varování by mělo být 
nejspíše na krabičce plné léků 
napsáno?

(A) Mimo dohled dětí uchovávejte 
dosah!

(B) Uchovávejte děti mimo dosah 
a dohled!

(C) Uchovávejte mimo dosah a do-
hled dětí!
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12. Pokud hrozí mimořádná událost 
a budete muset opustit váš byt 
nebo dům na delší dobu, měli 
byste si spolu s rodiči připravit 
evakuační zavazadlo a evakuo-
vat se. Které z následujících věcí 
jsou v evakuačním zavazadle 
zbytečné?

(A) osobní doklady, peníze a cennos-
ti, pojistné smlouvy

(B) osobní léky a základní zdravot-
nické prostředky

(C) šicí stroj a koupací potřeby
 

13. Terezka se nemůže dočkat so-
botního výletu. Maminka jí říká: 
„Ještě se třikrát vyspíš a už poje-
deme.“ Který je den?

(A) úterý
(B) středa
(C) čtvrtek
 

14. U kabinové lanovky bylo na ce-
duli napsáno: Lanovka jezdí denně 
od 8:00 do 17:00 hodin v pravidel-
ných tříhodinových intervalech.

 Je právě 15:00 hodin. Za jak 
dlouho pojede lanovka?

(A) Právě vyjíždí.
(B) Pojede za 2 hodiny.
(C) Dnes už nepojede.
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TEXT K ÚLOZE 15
Kamarádi se rozhodli, že poměří 
své síly v běhu na 50 metrů a v hodu 
kriketovým míčkem. Jednotlivé vý-
kony jsou zapsány v tabulce.

jméno běh 
na 50 metrů

hod 
kriketovým 

míčkem

Jana 19 sekund 23 metrů

Franta 21 sekund 20 metrů

Marek 26 sekund 28 metrů

Eva 23 sekund 15 metrů

Honza 17 sekund 14 metrů

15. Kdo byl nejrychlejší?
(A) Honza
(B) Jana
(C) Marek
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16. Červená karta se používá ve fotbale 
pro signalizaci vyloučení hráče 
ze hry do konce utkání. Pokud má 
být hráč vyloučen, rozhodčí mu 
zřetelně ukáže malou obdélníkovou 
kartičku červené barvy, kterou nosí 
v kapse.

 Které z tvrzení vyplývá z uve-
deného výňatku z fotbalových 
pravidel?

(A) Vyloučený hráč do konce zápasu 
nesmí hrát.

(B) Červená karta znamená 
pro mužstvo konec utkání.

(C) Červená karta je varování 
pro hráče, aby začal hrát podle 
pravidel.

 

17. Martin Novák má 2 bratry 
a 3 sestry. Kolik dětí mají 
Novákovi?

(A) 4
(B) 5
(C) 6
 

18.

 
 Co nejspíše vyjadřuje uvedená 

fotografi e?
(A) nenávist
(B) radost ze setkání
(C) strach z umačkání

Použité zdroje:

Text k úlohám č. 1 a 2: Šrut, P.: Lichožrouti

Obrázek k úlohám č. 4 a 5: Autorská tvorba

Obrázek k úloze č. 8 upraven podle: 
http://rouzilka.sblog.cz/miminka/

Text k úloze č. 16: http://cs.wikipedia.org/wiki/
%C4%8Cerven%C3%A1_karta

Obrázek k úloze č. 18: 
http://radushkawampirlera.bloger.cz/Smutek-
Stres-a-vse-okolo/Cim-se-lisi-smutek-od-stresu
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