
JMENO: DATUM:

1) Na 2.stupni školy je 650 žtíku. Vyznamenrání mělo 258 žákťt. Bylo to 36% všech chlapcri a z14% všech dívek.
Kolik cblapcťt a kolik dívek je na 2.sfupni školy a kolik jicb mělo vyznmenár ?
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2) V balímě mají p ipravit sněs kávy tak, aby jeden kg stál 456 Kč. Na sHadě jsou 2 druhy kivy v ceně 420
Kč za kilogram a 480 Kč za kilogram. Kolik kg kaáého druhu smíchámq abychom měli 40 kg směsi ?
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3) Bazén se naplní p ívodem A za 24 hodin" pfivodem B za 12hodinap ívodemCza8hodin.
Jak dlouho bude trvat p|nění bazenq k{yž budou zapojeny všechny i p ívody současně ?
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4) Komín má stín dlouh} 36 m. V témže okarnžiku je stín
Jak vysokY je komin?

tfimetrové tyče dlouh 180 cm.
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. Strana c: 12 cm, l : 45 cm, m : 40 cm. Dopočítejte strany d, e, k.
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6) Jaké jsou podmínky existence lomeného vyranl?
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7) ZY,raťte danY lomen Ýru a zapište podmínky existence tohoto vytazu
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Oprava je provedena na webov}ch stránkách školy (Podpora v uky - Matematika - 9. ročník) .
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