
Čtvrtletní test z anglického jazyka, 4.ročník                          Name:_______________________

1) Přelož:

Poslouchej - _________________ Dívej se - _____________________

Ukaž - _____________________ Říkej - _______________________

Předveď - ___________________ Zpívej - ______________________

2) Které písmeno se takto hláskuje? :

/i:/ - /si:/ - /zed/ - /eič/ - /ai/ - /a:/ -

/dži:/ - /bi:/ - /wai/ - /džei/ - /kei/ - /kju:/ -

3) Odpověz na otázky:

What is your name? ______________________________

How old are you?   _______________________________

Have you got a sister? _____________________________

Have you got a pet? _______________________________

4) Přelož:

Her name is Katka. ____________________________

His name is Adam. ____________________________

I haven´t got a brother. _________________________

I have got a dog. ______________________________

5) Přelož:

nos - ____________ ucho - ________________ hlava - __________________

vlasy - ___________ noha - ________________ paže  - _________________

6) Přelož:

eye - _____________ mouth - _______________ hand - __________________

shoulder - _____________ tummy - ______________________

7) Napiš anglicky:

11 - ___________________ 18 - ____________________ 13 - _____________________

20 - ___________________ 12 - ____________________ 15 - _____________________



8) Přiřaď anglické věty k českým:

Není ji pět. She is four. Jak je stará? How old is it?

Jsou jí čtyři. She is not five. Jak je starý? How old is she?

Jsou mu čtyři. He is four. Jak je staré? How old is he?



Čtvrtletní test z anglického jazyka, 4.ročník                          Name:_______________________

2) Přelož:

Poslouchej - Listen Dívej se - Look

Ukaž - Point Říkej -  Say

Předveď - Act Zpívej - Sing

2) Které písmeno se takto hláskuje? :

/i:/ - E /si:/ - C /zed/ - Z /eič/ - H /ai/ - I /a:/ - R

/dži:/ - G /bi:/ - B /wai/ - Y /džei/ - J /kei/ - K /kju:/ - Q

3) Odpověz na otázky:

What is your name?  My name is...       I am …....

How old are you?   I am ….....

Have you got a sister?  Yes, I have. No, I haven´t

Have you got a pet?  Yes, I have. No, I haven´t.

4) Přelož:

Her name is Katka.  Její jméno je Katka.

His name is Adam.  Jeho jméno je Adam.

I haven´t got a brother. Nemám bratra.

I have got a dog. Mám psa.

5) Přelož:

nos - nose ucho -  ear hlava - head

vlasy - hair noha -  leg paže  - arm

6) Přelož:

eye -  oko mouth – pusa, ústa hand – ruka 

shoulder - rameno tummy - břicho

7) Napiš anglicky:

11 – eleven 18 – eighteen 13 - thirteen

20 – twenty 12 – twelve 15 - fifteen



8) Přiřaď anglické věty k českým:

Není ji pět. She is four. Jak je stará? How old is it?

Jsou jí čtyři. She is not five. Jak je starý? How old is she?

Jsou mu čtyři. He is four. Jak je staré? How old is he?



Autor: Mgr. Markéta Vítková

konkretizovaný výstup: 1. opakuje probrané učivo

2. pracuje se slovníkem

3. hláskuje abecedu

4. odpovídá na otázky

5. používá zájmena osobní she,he  a přivlatňovací her, his

6. počítá do 20

7. překládá názvy části lidského těla

forma vzdělávacího materiálu: opakovací písemný test

instrukce: 1. žáci opakují abecedu pomocí kartiček 

2. učitel rozdá písemný test

3. žáci čtou společně zadání úkolů

4. žáci vypracují samostatně zadané úkoly

pomůcky: kartičky s anglickou abecedou, pracovní list, slovník

využití: výuka ve 4. ročníku, téma: opakování a  ověření znalostí

odlazy: kartičky s abecedou ze souboru  „Angličtina – právě začínáme“, Silesia Trading, s. r. o.




