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1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Jana a Eva četly stejnou knihu. Jana přečetla denně 12 stran a dočetla ji o tři dny dříve 
než Eva, která přečetla denně 9 stran. Kolik stran měla kniha? 

2. V divadle je více než 590 sedadel a méně než 600 sedadel. V každé řadě je 23 sedadel. 
Kolik řad a kolik sedadel je v divadle? 

3. Traktorista zoral první den 8,4 ha, druhý den 10,8 ha a třetí den 7,2 ha. Pracoval denně 
celý počet hodin a jeho hodinový výkon se neměnil a byl nejvyšší z možných. Kolik 
hektarů zoral za jednu hodinu? 

4. Z kolika dlaždic o rozměrech 25 cm x 30 cm můžeme sestavit čtverec, máme-li použít 
nejméně 250 a nejvýše 300 dlaždic. 

5. Jirka řekl Petrovi: „Hádej, kolik mám kuliček. Mám jich méně než 500 a když je 
srovnám do řad po 4, 5, 6, 7 nebo 12, vždy mi jedna zůstane.“ Kolik kuliček má Jirka? 

6. Ve dvou jídelnách rekreačního objektu je stejné uspořádání židlí kolem stolů. V první 
jídelně může obědvat nejvýše 153 osob, ve druhé nejvýše 234 osob. Kolik židlí 
nejvýše může být kolem jednoho stolu? 

7. Náměstím projíždějí tramvaje dvou linek. Jedna jezdí v intervalu 8 min, druhá má 
interval 14 min. Přesně v 11 h 36 min přijely tramvaje obou linek současně. Kdy 
nejdříve by měla opět nastat stejná situace? 

 
 
 
 
 
 
1. 108 stran 
2. 598 sedadel, 26 řad 
3. 1,2 ha za 1 hodinu 
4. 270 dlaždic 
5. 421 kuliček 
6. 9 židlí 
7. 12 h 32 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.3.2013 - B - 

1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Jana a Eva četly stejnou knihu. Jana přečetla denně 14 stran a dočetla ji o čtyři dny 
dříve než Eva, která přečetla denně 10 stran. Kolik stran měla kniha? 

2. V divadle je více než 510 sedadel a méně než 520 sedadel. V každé řadě je 19 sedadel. 
Kolik řad a kolik sedadel je v divadle? 

3. Traktorista zoral první den 9,8 ha, druhý den 8,4 ha a třetí den 12,6 ha. Pracoval denně 
celý počet hodin a jeho hodinový výkon se neměnil a byl nejvyšší z možných. Kolik 
hektarů zoral za jednu hodinu? 

4. Z kolika dlaždic o rozměrech 20 cm x 35 cm můžeme sestavit čtverec, máme-li použít 
nejméně 240 a nejvýše 260 dlaždic. 

5. Jirka řekl Petrovi: „Hádej, kolik mám kuliček. Mám jich méně než 500 a když je 
srovnám do řad po 3, 4, 5, 7 nebo 15, vždy mi jedna zůstane.“ Kolik kuliček má Jirka? 

6. Ve dvou jídelnách rekreačního objektu je stejné uspořádání židlí kolem stolů. V první 
jídelně může obědvat nejvýše 152 osob, ve druhé nejvýše 264 osob. Kolik židlí 
nejvýše může být kolem jednoho stolu? 

7. Náměstím projíždějí tramvaje dvou linek. Jedna jezdí v intervalu 9 min, druhá má 
interval 15 min. Přesně ve 12 h 24 min přijely tramvaje obou linek současně. Kdy 
nejdříve by měla opět nastat stejná situace? 

 
 
 
 
 
 
1. 140 stran 
2. 513 sedadel, 27 řad 
3. 1,4 ha za 1 hodinu 
4. 252 dlaždic 
5. 421 kuliček 
6. 8 židlí 
7. 12 h 9 min 

 
 
 


