
Třída : 6A

Budova: Alešova

Předmět: matematika

Vyučující: Jana Husová,  E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz

1.  Výsledky některých příkladů za uplynulé období (neodesílali jste), zkontrolujte si, 

případně posílejte dotazy:

99/1 a) 1 dílek= 1,A =3,B=6,C=8, D=15 b) 1 dílek = 10, A=10, B=130,C=200,D =250

           c) 1 dílek= 40, A =80, B=400,  C=560, D =760 d) 1 dílek =2, A=12, B=24, C=30, D=40

            e) 1 dílek = 0,1, A = 0,3, B=0,9, C=1,8, D=2,3 f) 1 dílek = 0,1, A=0,6, B=1,9, C =2,7, D=3,6 

        g) 1 dílek=0,5, A=1,5, B=4, C=5, D=8,5 h) 1 dílek =0,2, A=0,4, B=1,6, C=2,7, D=3,9

          i) 1 dílek =0,01, A=2,58, B=2,84, C=2,97, D=3,08

111/8    300= 2*2*3*5*5  // 540= 2*2*3*3*3*5 // 770=2*5*7*11 // 630=2*3*3*5*7

144/6    ano: a,b,d,j

Úkoly do 1.4.2020 - procvičování probraného učiva,pošlete, prosím výsledky.

1. Jaký je průměrný měsíční plat zaměstnance, který měl v lednu až květnu

průměrný plat 13 600 Kč a po zbytek roku průměrný plat 14 180 Kč?

2. Urči, zda jsou čísla vzájemně soudělná či nesoudělná:   a) 4 a 10   b) 25 a 12

3. Doplň chybějící číslice tak, aby čísla byla dělitelná:

 a) čtyřmi:  27*0 / 6*52

b) devíti: 27*0          / 6*52

c) šesti:    27*0  / 6*52

4. Vyber z  čísel  28, 103, 250, 624, 1002 a 2052 číslo dělitelné:

 a) dvěma:  d) pěti:

  b) třemi:   e) devíti:

 c) čtyřmi:  

5. Urči nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel:

 a) 35, 50 b) 7,12 c) 18,40

6.Babička rozdala svým vnoučatům 15 pomerančů a 27 ořechů tak, že nezbyl žádný

  pomeranč ani ořech. Kolik vnoučat měla? Kolik dostal každý ořechů a kolik pomerančů?

7. Tatínek jde na procházku se svým synem Adamem. Tatínkův krok měří 70 cm, Ada-

mův 45 cm. Oba vykročili současně levou nohou. Ve které vzdálenosti došlápne Adam

 poprvé stejně daleko jako tatínek? Kolik kroků udělá tatínek, kolik Adam?

8. Zahrada tvaru obdélníka má výměru 4,32 a. Její šířka je 18 m. vypočti její obvod.

9. Prázdný vagón váží 6 800 kg, lokomotiva 120 t. Kolik váží nákladní vlak s 15 vagóny,

 je-li na každém vagónu naloženo 19 t a 600 kg nákladu?

10. Vypočti na jedno desetinné místo, proveď zkoušku:  7 : 0,3    // 12,6 : 0,08

11. Vypočti na dvě desetinná místa, proveď zkoušku: 12 356 : 28  // 20,56 : 1,25

Následující dvě úlohy nejsou povinné, řešit je může jen ten, kdo má zájem.

1. Poutník sešel se se žáky a ptal se jich: "Kolik je vás ve třídě? Jeden žák odpověděl:

"Zdvojnásob náš počet, násob třemi a součin děl čtyřmi. Připočítáš-li k tomu i mne, ob-

držíš 100."

2. V papírnictví prodali stejný počet per po 9 Kč jako per po 15 Kč. Celkem utržili 
 4 128 Kč. Kolik per celkem prodali?
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