
Př. 1: Jana a Klára dostaly na brigádě 

odměnu 50 Kč čistého za hodinu. 

Obě dohromady si vydělaly 2 500 Kč, 

přičemž Jana si vydělala o 350 Kč 

více než Klára. Kolik hodin Jana 

pracovala? 

Př. 2: Ve čtverci ABCD je bod S 

středem strany BC a bod X je 

průsečíkem úhlopříček. Jaká je 

velikost úhlu AXS? 

Př. 3: Do nádrže tvaru hranolu s 

výškou v = 2 m se vejde 640 litrů 

vody. O kolik cm je potřeba zvětšit 

výšku této nádrže, aby se její objem 

zvětšil o 15 %? 

Př. 4: Od čísla 42 odečtěte osmkrát 

za sebou číslo 8 a čtyřikrát za sebou 

číslo 16. Jaké číslo musíme ještě 

odečíst, aby bylo výsledné číslo  

(–100)? 

Př. 5:  

4 · 5 min + 1 800 s – 4 · 10 min = 

Př. 6:  
(45 – 25) – (25 – 45) + (45 + 25) + (25 – 45) = 

Př. 7: Zahraničního zájezdu se 

zúčastnilo 42 žen, 36 mužů a 62 dětí. 

Kolik procent z celkového počtu 

účastníků tvořily ženy? 

Př. 8: Ivan vypočítal 25 příkladů z 

matematiky. Začal počítat ve 13 

hodin 32 minut a skončil v 19 hodin 

12 minut. Jak dlouhá byla průměrná 

doba potřebná k vypočítání jednoho 

příkladu, pokud si Ivan během 

počítání udělal dvě dvacetiminutové 

přestávky? 
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