Test č. 3

Prvouka 2. ročník

Spoznávame živočíchy a rastliny
Meno a priezvisko: _______________________________________ Trieda: ______
1. Do viet napíš vhodne tieto slová. ( skupiny, starnú, rôzna )

Živočíchy počas svojho života rastú, vyvíjajú sa, dospievajú a __________ .
Dĺžka ich života je ________ . Mnohé vytvárajú _________ - spoločenstvá .
2. Napíš, ako sa volá živočích, ktorý sa takto vyvíja.

( skokan zelený, mlynárik kapustový, koník lúčny )

__________________________________
3. Spoj čiarou vhodné spoločenstvo s obrázkom.

kŕdeľ

včelstvo

kolónia

pár

svorka

4. Napíš pod obrázok, ako sa volá živočích,
ktorý žije v úli.

rodina

stádo

5. Napíš pod obrázok, ako sa volá živočích,
ktorý tvorí kolóniu.

_____________________

_______________________

6. Zakrúžkuj, ktoré živočíchy chová človek pre mlieko?

mačky, kravy, psa, včely, kozy, sliepky, kone, husi, svine, kačky, ovce, zajace
7. Napíš, prečo chová človek psa? ______________________________________________
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8. Spoj čiarou rastlinu s prostredím, v ktorom žije.

na poli

v lese

vo vode

pri vode

na skalách

9. Ako sa volá časť života rastliny, pri ktorej začína rásť zo semena?________________
10. Aké musí byť semeno? ____________________________________________________

11. Zakrúžkuj, čo potrebuje rastlina pre svoj rast:

chlad, vodu, sucho, vzduch, teplo, tmu, svetlo, betón, pôdu, hudbu
12. V čom sú rozpustené živiny, ktoré rastliny prijímajú koreňom? _________________
13. Dopíš do viet vhodné slová. ( plodoch, jesť, rozmnožovanie )

Semená rastline slúžia na ___________________________ . Semená bývajú
ukryté v ________________ . Niektoré semená môžeme aj _________ .
14. Spoj čiarou, pomocou čoho sa môžu semená rozširovať do okolia.

pomocou vody

pomocou vzduchu
pomocou živočíchov
pomocou človeka

samostatne
Spolu bodov:

Získané body:
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Známka:

MAT – 2.A
Priezvisko ..............................................
1. Vypočítaj
48 + 2 =

78 – 5 =

15 + 4 =

56 – 3 =

88 – 8 =

3 + 63 =

91 + 5 =

41 + 9 =

71 + 2 + 4 =

37 – 5 =

33 + 7 =

99 – 5 – 4 =

22 + 2 =

5 + 23 =

32 + 7 – 4 =

2. Správne doplň chýbajúce čísla
a) 48,.......................................... 55

b) 91, ........................................ 84

3. Nasledujúce čísla usporiadaj od najväčšieho po najmenšie.
45, 98, 17, 23, 56, 44, 69, 96, 45, 54
............................................................................................................
4. Katka si kúpila koláč za 41 centov a malinovku za 8 centov. Koľko platila Katka
za nákup?
...............................................
Odpoveď: ..................................................................................................................
5. Rozlož čísla na celé desiatky a jednotky.
58
99

21

6. Správne doplň <, > a =.
45
87
23
32

55

78

100

100

23

32

69

12

47

35

53

71

20

96

74

12

7. Správne doplň chýbajúce čísla
48 >
100 =
66 <
< 88

> 47

= 99

39 >

> 12

8. Doplň o koľko je číslo väčšie alebo menšie.
3

48 <
> 65

Správne zakrúžkuj väčšie alebo menšie.
45 je o ........... väčšie/menšie od 48
79 je o ............ väčšie/menšie od 72
61 je o .......... väčšie/menšie od 69
23 je o ........... väčšie/menšie od 28
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1. Správne doplň :
h__bať, ch__ba, k__slý, ch__tať, kuch__ňa, h__mna, h__dina,
ch__tro, k__jak, k__tica, k__snúť, k__chať, g__č, ch__r, h__ľ,
ch__ža, k__vať, ch__bať, burg__ňa

2. Prečítaj si a farebne vyznač slabiky hy, chy, hý, chý :
Schyľuje sa k večeru. Hydina sa chystá na spánok. Chýba jedna
sliepočka. Vonku zahynie, uchytí ju líška. Vtom sa v nízkom kroví
niečo pohýbe. Chytrý a hybký Dunčo ženie sliepočku domov.

3. Vypíš slová, v ktorých po k, g nasleduje y.
Brat navštevuje gymnázium. Zakývam mu na rozlúčku. Pri kýchaní
použijeme vreckovku. V kuchyni kysne cesto. Kyvadlo sa kníše sem a
tam. Obor drží kyjak. Budeme mať ryžový nákyp. Kyselka je minerálna
voda.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4. Prečítaj si a podčiarkni slová, v ktorých je po d, t, n, l tvrdé y, ý.
Na hudobnej výchove robíme dychové cvičenia. Žiaci radi robia
týždenníkov. Stolár nalepil na nábytok dyhu. V záhrade narástla malá
dynka. Ujo mi daroval štyri ovocné tyčinky. Mám nové lyže. Nylon je
umelé vlákno.
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