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Zadání: 

1. Maminka a tatínek jdou večer do divadla. Když se doma chystají, vymýšlejí si úlohy z 
matematiky. Tatínek se ptá, kolikrát je větší součet čísel 1974 a 6026 než rozdíl čísel 
2033 a 1983? 

2. Maminka má také svůj příklad a říká nahlas zadání:  
203-5.(5+9)-62+56:(302-295)= 

3. Tatínek pokračuje a ptá se maminky, jaké číslo bude místo otazníku? 
4, 11, 14, 20, 27, 30, 36, ? 

4. Cestou zažijí dramatický okamžik. Strážník chytá zloděje. Strážník se rozběhl za 
zlodějem ve chvíli, kdy byli od sebe 12 metrů. Strážník je větší, jeho skoky jsou 2 m 
dlouhé, skoky zloděje jen 1,5 m dlouhé. Za dobu, kdy strážník udělá 7 skoků, zloděj 
udělá 8 skoků. Jak velkou vzdálenost uběhne zloděj, než ho strážník dohoní? 

5. Za 10 minut to bude 0,5 hodiny, kdy minuli stánek s květinami, ke kterému jim cesta z 
domu trvala 420 sekund. Kolik minut už jsou na cestě? 

6. Když tramvají ujeli 1,5 km a spolu za ruku šli 600 m, 20 dm a 950 cm tak už jsou jak 
daleko? Vyjádři v metrech. 

7. Když byli ve třetině cesty, tak jim do cíle chybělo 1500 m. Jak dlouhou měli cestu do 
divadla? Vyjádři v kilometrech. 

8. Vstupenka do divadla stojí 450 Kč. Kolik nejvíce vstupenek může tatínek koupit, má-
li v peněžence 5000Kč? 

9. Kolik stojí poplatek za kabát v šatně, když za 500 Kč jich můžeme nechat pověsit 20 a 
20 Kč nám zbude? 

10. Čtyři šálky kávy stojí 236 Kč. Kolik stojí 7 šálků kávy? 
11. Na oponě je zajímavý geometrický obrazec. Základem je čtverec o straně 15 m. 

Vyznač průsečík úhlopříček tohoto čtverce a nazvi ho bod S. V bodě S sestroj 
kružnici, která má poloměr 6 m. Vyznač průsečíky kružnice a úhlopříček a nazvi je 
ABCD. V bodě A sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou BC a přímku q kolmou na 
úhlopříčku procházející bodem A. Zakresli vše tak, aby 1 m ve skutečnosti odpovídaly 
8 mm na plánku. 

12. Do divadla vyrazili o půl sedmé večer a vrátili se přesně o půlnoci. V divadle strávili o 
60 minut více času než na cestě do divadla a zpět. Jak dlouho byli v divadle? Vyjádři 
v minutách. 

 
 
Výsledky: 
  
1 2 3. 4. 5. 6. 

160 79 43 72 27 2111,5 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2,25 11 24 413 --- 195 
 

 


