
Oddělení A: 

Př. 1: Vypočítej: 

(5,2 + 7,6): 2 = 

19,8: (5,2 − 3,7) = 

33,28: 6,4 + 8,6 = 
(0,246.40): 0,8 = 

18,6: (7,1 − 5,6) = 

Př. 2: Z testu z matematiky mělo 

7 žáků jedničku, 7 žáků dvojku, 3 

žáci trojku a 2 čtyřku. Jaká byla 

průměrná známka z testu ve 

třídě? 

 

Př. 3: Na brigádě vysázel Karel 

první den 75 stromků, druhý den 

92 stromků, třetí již 115 stromků 

a čtvrtý den dvojnásobek 

stromků z prvního dne. Kolik 

stromků vysázel průměrně za 

den? 

 

Př. 4: Seřaď vzestupně: 

2,13; 2,31; 2,013; 2,103 

Př. 5: Vyděl na dvě desetinná 

čísla, urči zbytek, proveď 

zkoušku:  

36,1: 0,27= 

Oddělení B: 

Př. 1: Vypočítej: 

18,6: (7,1 − 5,6) 
(5,2 + 7,6): 2 = 

19,8: (5,2 − 3,7) = 

33,28: 6,4 + 8,6 = 
(0,246.40): 0,8 = 

 

Př. 2: Seřaď vzestupně: 

2,13; 2,31; 2,013; 2,103 

Př. 3: Na brigádě vysázel Karel 

první den 75 stromků, druhý den 

92 stromků, třetí již 115 stromků 

a čtvrtý den dvojnásobek 

stromků z prvního dne. Kolik 

stromků vysázel průměrně za 

den? 

Př. 4: Vyděl na dvě desetinná 

čísla, urči zbytek, proveď 

zkoušku:  

36,1: 0,27= 

Př. 2: Z testu z matematiky mělo 

7 žáků jedničku, 7 žáků dvojku, 3 

žáci trojku a 2 čtyřku. Jaká byla 

průměrná známka z testu ve 

třídě? 

 

 

Oddělení A: 

Př. 1: Vypočítej: 

(5,2 + 7,6): 2 = 

19,8: (5,2 − 3,7) = 

33,28: 6,4 + 8,6 = 
(0,246.40): 0,8 = 

18,6: (7,1 − 5,6) = 

Př. 2: Z testu z matematiky mělo 

7 žáků jedničku, 7 žáků dvojku, 3 

žáci trojku a 2 čtyřku. Jaká byla 

průměrná známka z testu ve 

třídě? 

 

Př. 3: Na brigádě vysázel Karel 

první den 75 stromků, druhý den 

92 stromků, třetí již 115 stromků 

a čtvrtý den dvojnásobek 

stromků z prvního dne. Kolik 

stromků vysázel průměrně za 

den? 

 

Př. 4: Seřaď vzestupně: 

2,13; 2,31; 2,013; 2,103 

Př. 5: Vyděl na dvě desetinná 

čísla, urči zbytek, proveď 

zkoušku:  

36,1: 0,27= 

Oddělení B: 

Př. 1: Vypočítej: 

18,6: (7,1 − 5,6) 
(5,2 + 7,6): 2 = 

19,8: (5,2 − 3,7) = 

33,28: 6,4 + 8,6 = 
(0,246.40): 0,8 = 

 

Př. 2: Seřaď vzestupně: 

2,13; 2,31; 2,013; 2,103 

Př. 3: Na brigádě vysázel Karel 

první den 75 stromků, druhý den 

92 stromků, třetí již 115 stromků 

a čtvrtý den dvojnásobek 

stromků z prvního dne. Kolik 

stromků vysázel průměrně za 

den? 

Př. 4: Vyděl na dvě desetinná 

čísla, urči zbytek, proveď 

zkoušku:  

36,1: 0,27= 

Př. 2: Z testu z matematiky mělo 

7 žáků jedničku, 7 žáků dvojku, 3 

žáci trojku a 2 čtyřku. Jaká byla 

průměrná známka z testu ve 

třídě? 

 


