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. 4.kontrolní práce pro 7.ročník skupina ..A'' (201,7/18)

1) T i dělníci si celkem vydělali 96 000 Kč. Peníze si rozdělili v poměru odpracovan ch dni t6 :20 :28.
Kolik korun dostal každ z ntch ? (Nezapomeňte na zkoušku)

/6,LnttP- /1;ftS, 4+G?-L/h ,t,a 6uo,4<,2|oo0 ttl

lf aoe : 16= 6?9 li !,Í, ?::,:;rírffr*

/ť""ha 8t*, lwrtďuWfu l ď4 aen M í Ja rua /n'l

fuola /, W

?arnft,/^vIlrfi-*,or.& 

@
2) StranYtrojrihelníkujsouvpoměru J:8:l2.Nejkratší stranamě í 1q,8 cm. Jak je obvodtohototrojrihelníka? '' -'. ' .

3) Na maPě s mě ítkem l: 750 000 je zobrazenavzdálenost dvou míst risečkou dlouhou 3,8 cm. Kolik
kilometru je to ve skutečnosti ?
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4) Qistéte mě ítko maPY, kďyŽvzdálenost 650 km je na této mapě znázorněna risečkou délky 26 cm.

ďeU* 6r&oEů0ů"J /í,
- 6,r ou Uo | Áď * ! roo nrfl /t,

/l ino 000 /i

íl*u-}*J M;,ťe**,"{/ ť ,lď/ {*,//- 
a

/t
/l ,,-

//*;u, ť



5) Ze saduo v}mě e 3,5 ha se sklidí 9 100 kg jablek. Jak velk;i by musel b t sad, aby se p i stejném
v/nosu sklidilo t9,5 tjablek ?
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6) Danou práci by z-lIádIo 6 dělníku za 6 hodin a 40 minut. Jak dlouho (h, min) bude tato prérce trvat,když
p idáme dva dělníky?
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7) Svetr stáI privodně 1 500 Kč. Byl zlevněn o 32 %. Kolik stát svetr po slevě ajaká byla v/še slevy ?
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8) MuŽi tvo í 45%o, což je 288 lidí, z celkového počtu obyvatel obce. Kolik obyvatél obec má a kolik je žen ?
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