
SPRÁVNE ODPOVEDE K TESTU: 

 
1. Find the rhymes  (Nájdi rýmy) 

 

star – car                       nose – rose                please - cheese 

mouse – house                one - sun 

no – snow                        mother - father 

  

2. Circle the right word (Zakrúžkuj správne slovo) 

 

b) a mouse      

c) five 

b) a hand      

 

3. Make the groups  (Vytvor skupiny) 

 

BODY – head, toes, finger                          

FOOD – chips, cheese, jam, ham                        

CLOTHES – hat, trousers, socks, coat 

    

4. Where is the sun?  (Kde je slnko?) 

c) under the cloud 

 

5. Read the text and answer the questions  (Prečítaj text a odpovedz na 

otázky)  

 

What is my name?                  Paul 

What pet I have?                   A dog          

What is its name?                  Toby               

Is Toby big or small?              Small           

How old is Toby?                    Three years old  

What colour is its fur?          Black and brown 

What is its tail?                     small 

Is Toby a good friend?           Yes / best friend 

 

Za každú správnu odpoveď -  1  bod. 

Maximálny počet bodov -     30  bod. 

 

Zo školského kola do finále postupujú dvaja najlepší žiaci (s najvyšším počtom 

bodov).  

Pokiaľ budú mať viacerí rovnaký počet bodov nech rozhodne úroveň konverzácie 

na základné otázky: koľko máš rokov, záľuby, niečo o rodiny..., pretože finále 

bude pozostávať z písomného testu a ústneho prejavu – konverzácie na 

pripravenú tému. 
     



 
 
Obsah testov je zostavený pod ľa učebných osnov Anglický jazyk pre 1.-4. 
ročník základnej školy – jazykový variant. 
 
LEXIKA 
     žiaci vedia 150-200 nových slov, ich výslovnosť a pravopis podľa tématických 
okruhov:  
� rodina (father, mother, ...) 
� farby 
� čísla 1-20 
� hračky 
� dom a veci v dome (ex.: bed) 
� zvieratá domáce a divé 
� boy / girl 
� yes / no 
� počasie (snow, sun,...) 
� jedlo, dopravné prostriedky 
� he / she 
� časti tela 
� oblečenie 

                
MORFOLÓGIA 

• podstatné meno: singular, plural, privlastňovací pád (Peter´s book) 
• číslovky 1-20 
• predložky miesta: in, on, under, next to 
• modelové vety:  What´s your name? How are you today? How old are you?  
                               Where´s ...? 
 
• slovosled: podmet, prísudok, predmet 
                       podmet, prísudok, príslovkové určenie 
                       prívlastok, podmet 
                       prívlastok, predmet 
• stavba vety:  There is / There are 

 
POČÚVANIE 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 
- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže  

dešifrovať známe slová a slovné spojenia – vie ich zapísať/zakresliť 
 
PÍSANIE 

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 
- žiak dokáže bezchybne prepísať krátky test 
- žiak vie čítať s porozumením krátky text a stručne odpovedať na 

otázky týkajúce sa prečítaného 
ČÍTANIE 
     žiak vie čítať s porozumením krátky text (4-5 viet) a odpovedať stručne na otázky 
k nemu. 
 
HOVORENIE 

- žiak vie odpovedať stručne na otázky k textom so známou tematikou 
- dokáže vymenovať veci na obrázku 
- žiak dokáže reprodukovať krátky text v rozsahu 3 – 5 viet 

 
 



 
FINÁLE OKRESNÉHO KOLA:  
 

- bude rozvrhnuté na dve časti: 
1. časť:  písomný test 
2. časť: SPEAKING  ústny prejav na vopred pripravenú tému:  
MY BEST FRIEND  

- nakresliť najlepšieho kamaráta (na A4) a porozprávať  o kamarátovi, 
meno -  (s)he is,  vek – (s)he is, opis:  veľkosť – tall, short,  farbu očí, 
farbu a dĺžku vlasov, pomenovať oblečenie na obrázku + farby, čo 
vie, čo nevie ( can/ can´t) 

 
 
Testy zostavila PaedDr. Miroslava Morav číková na základe u čebných osnov 
anglického jazyka. 

 


