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1) Na 2stupni Školyje 325 ž&n. Vyzramenrání mělo 129 žákťl.Bylo to 36% všech cblapců a 44%všech dívek. Kolik

"TlT:."::lik 
dívekje na 2.stupni školy a*olikjich mělo vyznamenárrí ? 
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2) Petr cňová ve svém teráriu sklípkany a strašilky. Dohromady mají tito ávočichové 38 hlaviček a 254 nohou. Kolik
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3) Zedvouqn+,ičajevceněl70Kča210Kézalkgsemrápipravit25kg.směsivceněl86Kčza1kg.Kolik
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Pět krabiČek sardinek a fii láhve vína stojí 3mKě. T i lcabiěky sardinek a dvě lráhve vína stojí 256Kč.Kolik*ff;:Tyo.,ť:,ďu^"o",."9,*:lť, @ y1: i,::r,: rrr,tr.,|^=#
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zrt2hcÁmy by nateklo 1700 hl vody. Kolik hektoli* vody nateče rourou R a kolik rourou S za 1 hodinu i
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je sklípkarrrl (8 noh} a kolik sfiašilek (6 noh) ?
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6) §potužíci Milan a Karel odevzdali celkem 52 kg sběru. Milan odevzdat o I kg méně než Kaíel. Kolik kilogramů
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7) ZÁvod má 1250 zaměsbranců. Nad 50 let je l8 Yo mužřl a23 %;o žen. Vedení ávodu vykazuje, fu stnňích padesáti let
je 2a % všecb zaměstnanců. Vypočítejte, kolik mužů a kolik žen z.de pracuje. ,, _l Za 9/o všectr zaměstnanců. Vypočítejte , kolik mužů a kolik žpn z,de pracuje.

!íM!řů .., : -1!x-4{x= ďa ťao \1
ň^+ ,, . ? ^ .^ 

^ 
,trt *{3 y= l,f ooo /

X- §a-34r th'h^l a&e+fu&, &4ť/v e",,
Á - Jot§ ';-k;a ?rh . ' (

;;, rffi, ; !i,T,, *@ \ o,!, *,o11E:,
Ú 

p, rW + 01,?,3,- ro o * ffi r + /4-í:* W
qcx* te3*,= ďF0 /rlpp
X+ |s ,/ary /,rlg
Vp r* út&3lr -= ďF0 /r

dW /h"r ň ,,e, U|"lv,x

*ll- /í,Ý -,,) ?fl 7
ooÁ árJ ild,TT * ú,ť, /eW**E&

I
\J

/ťx +f,3 á'= a?šooo _/ 1 , 
.

Součet dvou ěíselje 120.2a % hodnoty l.čísla a56Yo hodnoty 2.čfulaje celkem 51. Vypďítejte obě ěísla.
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9) Boty a kabelka stály celkem 3700 Kč. Když byly boty zlwněny o 4a o/o a kabelka zdra sna o 15 Ya, tály pak oba
vYrobky dohromady 2880 Kě. Kolik.stály boty a kolik kabelka privodně ? _
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10) P vodní cena Ělevizonr a praělcy byla dohromady 21 000 Kč. Televize byla zlevněna o llYo a pračka o ZV/o.Po slevě
bylajejicb celková cenal7 400 Kč. Jalcí byla prlvodní cena ajalcí cena po slevě ?
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l1) ProdavaČ nesl ffibu 27 a00 Kč do banky. P€níze měl v pětistovlcích a dvouslovkách, celkem 75 ku§ů bankovek Kolik
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12) Soutěžr se zučastnilo celkem 45 žákl8.-p itom cblapcri bylo o 11 méně než dívek. Kolik bylo kter ch ?
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13) V balímě mají p ipravit směs kávy tab aby jeden kg stál 240Ké.Na skladě jsou 2 druhy kívy v cexré220Ké za

vŠech p ihláfun ch dívek. Kolik chlapc a kolik dívek se na školu prlvodně hlásilo ?
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kilogram a 300 Kč za kilogram. Kolik kg každého dnrhu smíchráme, abychom měli 50 kg směsi ?
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15) V int rnátu jeve 42 pokojích ubytováno l50 shrdent . Nělc ré pokojejsou íl žkové aně* eré čty lrižkové.
Kolikpokoj jeťítrižkov chakolikčty l žkov c\jestližejsouvšechnypokojeplněobsazeny? /
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t7) Ve stánku se priťává 1 kg pomerančťl zaZOKě a 1 kg kivi za 50 Kě. Kolik kg pomerančti a kolik kg kivi prodavač
prodal, jestliže prodal celkem{Skg ovoce a uížil 8 000 Kě ?
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20) Denní produkce mléka 6rOffiR odvozu slita do 22konví, znichžněkteré byly po 25 litroch a někůeré po 35

litrech. Všechny konve byly plné. Kolik bylo jednotliq ch konví ?
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16} Urěete dvě čísla" jejichž součetje 46 a rozdíl 12.
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parcely. Určete v měry obou parcel.
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18) V měra dvou sousedních parcel je 964 Ň. V měra druhé parcely je o 77 m" menší než je dvojnásobek v měry první

@
íY + 6,í?- r6t
;?.3y _*** f+*P =

tlr 6r/+

X+&X-? = f6*
3 x {- ?6?+ll
3x. /ayílr3
ň- 3?} '

Y=ď,3Y -* =6ln

{

WŇry,/Y*u'a) oIfia ,
tll Šma obdé|nikaje 65Yo jeho délky. Obvod oMélníkaje l32 cm.Určete rczměry obdélníka.
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