Př. 1: Nela, Olga a Pavla spořily na společný dárek.
Olga uspořila o čtvrtinu méně než Nela. Pavla uspořila
o 140 korun více než Nela. Všechny tři dívky
dohromady uspořily třikrát více než samotná Nela.
Neznámý počet korun, které uspořila Nela, označte n
a sestavte k úloze odpovídající rovnici s neznámou n.
Vypočtěte, kolik korun uspořila Nela.
Př. 2: Čokoláda, která původně stála 15 korun, byla
zdražena o 40 %. Kolik korun stála čokoláda po
zdražení?
V prvním kole slalomu vypadlo 15 % všech závodníků a
ve druhém kole dalších 10 závodníků. Dohromady tak
vypadlo 40 % všech závodníků. Jaký byl celkový počet
závodníků?
Prodlouží-li se plánovaná přestávka o polovinu, bude
trvat 42 minut. Kolik minut bude trvat přestávka,
prodlouží-li se jen o čtvrtinu?
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Př. 3:

Př. 3:

Bod A je vrchol obdélníku ABCD a bod S je střed
tohoto obdélníku. Vrchol C má od vrcholu D i od
středu S stejnou vzdálenost, tedy |CD| = |CS|.
Sestrojte vrcholy B, C, D obdélníku ABCD, označte je
písmeny a obdélník narýsujte. Najděte všechna řešení.
Př. 4:

Bod A je vrchol obdélníku ABCD a bod S je střed
tohoto obdélníku. Vrchol C má od vrcholu D i od
středu S stejnou vzdálenost, tedy |CD| = |CS|.
Sestrojte vrcholy B, C, D obdélníku ABCD, označte je
písmeny a obdélník narýsujte. Najděte všechna řešení.
Př. 4:

Bod B je vrchol trojúhelníku ABC. Přímka o je osou
strany AB. Velikost vnitřního úhlu BAC je 60° a vrchol C
leží na polopřímce BX. Sestrojte vrcholy A, C
trojúhelníku ABC, označte je písmeny a trojúhelník
narýsujte.
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