
 

Milí deváťáci, 

tento týden se budeme hlavně připravovat na přijímací zkoušky. 

 

1. Zopakuj si všechny vzorce, které jsme se dosud naučili. Ke vzorcům je nutné umět 

i převody jednotek. Vypočítej následující příklady a výsledek vyjádři v požadované 

jednotce: 

a) 2 . 7,8 cm + 0,2 . 1,2 dm = .....mm 

b) 2,05 dm - 0,3 . 0,6 m = .......cm 

c) 0,5 km - 0,25 . 100 000 cm - 3 . 700 dm = ......mm 

d) 2,5 m2 + 16 000 cm2 = ....dm2 

e) 15 000 m2 - 48 ar = .....ha 

f) 2 dl + 250 ml = .......m3 

 

 

2. V dalších třech úlohách zopakujeme procenta. Vaším úkolem je ke každěmu tvrzení 

napsat, jestli je pravdivé. 

 

a) Malta je stavební materiál, který obsahuje 65 % písku, 20 % cementu a vodu. 

   Tvrzení: 1. Z 50 kg cementu lze namíchat 250 kg malty. 

            2. Na 500 kg malty je potřeba 100 kg vody. 

            3. Na maltu se 130 kg písku je třeba 30 kg vody. 

            4. V maltě o hmotnosti 200 kg je 25 kg vody. 

             

             

b) Ve třídě je 30 žáků. Výsledky klasifikace jsou v tabulce:  

 

 chlapci dívky 

vyznamenáni 2 5 

Prospěl/a 10 13 

 

                                                             

 Tvrzení: 1. Více než čtvrtina žáků prospěla s vyznamenáním.  

          2. Ve třídě je 60 % dívek. 

          3. Pětina chlapců má vyznamenání. 

          4. Více než 70 % dívek nemá vyznamenání. 

           

 

c) Z celkového počtu 1 200 vstupenek na koncert je pětina za 300 Kč, 40 % za 200 Kč 

a zbytek za 100 Kč. 

 

   Tvrzení: 1. Poměr počtu vstupenek za 200 a 100 korun je 1 : 1. 

            2. Poměr počtu nejdražších vstupenek k celkovému počtu je 1 : 5.  

            3. Poměr ceny nejdražší k nejlevnější vstupence je 3 : 1. 

            4. Polovina z počtu vstupenek má cenu 100 Kč. 

  

  

 Mějte se hezky, těším se na vaše práce, Ema Malá. 

 


