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1) Tři dělníci si celkem výdělali 81 000 Kč. Peníze si rózdělili v porhěru odprac ovarých dni 27 : 15 : 12.
Kolik korun dosta] každý z ntch ? (Nezapomeňte na zkoušku) 
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2) stršy 
_tr9j'Íh:lníku 

jsou v poměru 8 : l0 : 15. Nejkratší strana měíi 25,6 cm. Jak je obvod tohoto
troj helníka ?

lfi6: {:=w (lala)/*

/r,3t t, = 3U /# ť=

,/,r,31 J* |Co,*,^ |l, 8' *

ť,r*a Ať tlor,{u^-,4í

ha, 6 ra,Oua * Jq? alr 0 a^; = ?t ? r-.4/& /1.í. ffi

ť-, nL,l-****; ď' tť q? g,*t/!

fur,í lrwo1 ď^t no7 /l' *, 
ffV 

/ -

Jg6* 3J**€
/ir, ó c*,l /t
=-é

3) Na maPě s mě ítkem 1 : 650 000 je zobtazena vzdálenost dvou míst rísďkou dlouhou 4,6 cm. Kolik
kilometrťrje to ve skutečnosti ? '
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4) Zjistéte mě Ítko maPY, kdyŽ vzdálenost 840 km je na této mapě znézorněna risečkou délky 24 cm.
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5) Ze sadu o v mě e 4,5 ha se sklidí 8 l00 kg hrŇek. Jak velk by musel b;it sad, aby se p i stejném
yjnos-u sklidilo l5,3 t hrušek ?

l htu ,,, llutv 
^ 

. //}4wL'/,ť

I x'kl ... /r ry 
'| 

/,t

ffi Oa rr,r,,,l ^q,t, 4}d1/

X,{4lo=hr/raoa 0 ď,/ť:
x - bll o,ď411 (D
X, 3Ě lt

6) Danou prráci by zlléÁlo 6 děln'iE a 6 hodin a40 minut. Jak dlouho (h, min) bude tato práce tvat,když
odebereme dva dělníky?
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-,k rlv še slevy ?
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8) DÍvek je207 a tvo í 46% žáků školy. Kolik je celkem žákive škole a kolik je chlapc ?
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Oprava provedena dne .. ve školním sešitě. Podpis rodičrl:


