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...............................................................................................

jméno a příjmení, škola
1. Převeďte na uvedené jednotky:

504 dm =  ........... m 5,6 km = ...........  m 7 h = ........... min

2. Vypočítej:

a) 7 + 10 : 2 -  2 + 3 . 5 =     ...................................................................................................................

b) 4 +  (5 + 3.2).2  - 2 . 4  =..................................................................................................................

3. Z čísel 5, 7, 1, 2, 8 sestav 

a) co nejmenší číslo b) co největší číslo.  Každou číslici využij právě jednou.

a) .................................................

b) .................................................

4. Kolik trojúhelníků je na obrázku?

5. Josef bydlí v ulici, ve které jsou domy označené čísly od 1 do 24. 
Kolikrát je v číslech těchto domů použitá číslice 2?

6. Jaké číslo je umístěno v části, která je společná všem čtyřem 
kruhům? 

7. Je mi 10 let, zatímco tobě jsou 3 roky. Za kolik let budu 
přesně dvakrát starší než ty?

8. Která další dvě čísla následují v řadě: 1, 3, 7, 15, 31, 63, ...? Napiš pravidlo.



9. Babička měla ve spíži sklenici, ve které bylo 650 g džemu. Její vnuk sklenici našel a každý den z ní 
vyjídá 5 lžiček. Kolik gramů džemu našla babička po 20 dnech, jestliže se na každou lžičku vejde 6 
gramů?

10. Podíl je 28, dělenec 4200. Urči dělitele.

11. Pracuj podle zadání:
a) Zvol bod A, pak sestroj kružnici k se středem v bodě A a poloměrem 3 cm.
b) Na kružnici zvol bod X. 
c) Sestroj přímku p, která prochází středem kružnice a bodem X.
d) Na přímce p zvol bod Y, který je od bodu X vzdálený 4 cm a neleží uvnitř kruhu, který je 

ohraničený kružnicí k. 
e) Sestroj kolmici q k přímce p, která prochází bodem Y.
f) Sestroj kružnici k1 se středem v bodě X a poloměrem 2 cm. 
g) Průsečíky kružnic k a k1 označ P a R. 
h) Sestroj trojúhelník ARX a urči jeho obvod.

12. Martina odchází z domu v 6.55 a do školy přichází v 7.32. Její kamarádka Dáša přichází do školy až 
v 7.45 hodin, i když bydlí blíže ke škole a cesta jí trvá o 12 minut méně. Kdy vychází z domu?


