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Testové úkoly pro zjišťování úrovně porozumění: 

A. Modrou pastelkou vybarvi klukovi bačkory. 

B. Zakroužkuj (dej do kroužku) květinu, která je na okně. 

C. Vybarvi panence, která je v šuplíku pod postelí, hnědou pastelkou šatičky. 

D. Dokresli dívce na šaty fialové hvězdičky. 

E. Na stole není tužka, dokresli ji tam.  

Bodové hodnocení: (max. 15 bodů) 

-3 body = bezchybně provedený úkol  

-1 bod = částečně provedený úkon  

-0 bodů = žádné provedení  

 

Testové otázky pro zjišťování vyjadřování: 

A. Co se ti líbí na obrázku?  

B. Kdo si hraje v pískovišti?  

C. Co má na sobě oblečené chlapec na koloběžce? 

D. Co dělá chlapec v pruhovaném modrém tričku? 

E. Kdo z dětí má krátké kalhoty? 

F. Co dělá dívka v červených šatech? 

Bodové hodnocení: (max. 30 bodů) 

- pro otázky A., B., D., E., F. 

-5 bodů = rozvitá věta a současně správná odpověď (tři a více „pojmové“ /slovní/ věty, s užitím alespoň 

jednoho slovesa) 

-3 body = holá věta a současně správná odpověď (ve složení podstatné jméno a sloveso) 

-2 body = jedno - a více „pojmová“ /slovní/ a současně správná odpověď (jeden a více správných znaků – 

podstatná jména) 

-0 bodů = špatná nebo žádná odpověď  

- pro otázku C.  

-5 bodů = správná odpověď (tři a více „pojmové“/slovní/ věty, s užitím přídavného jména a označením 

detailu na oblečení např. bílý proužek, kroužky na kalhotách apod.) 

-3 body = dvoj - troj „pojmová“ /slovní/ a současně správná odpověď (ve složení podstatné jméno a přídavné 

jméno např. barva trička, kalhot apod.) 

-2 body = jedno - a více „pojmová“ //slovní/ a současně správná odpověď (jeden a více správných znaků – 

podstatná jména) 

-0 bodů = špatná nebo žádná odpověď  

 


