
Př.1: Magický čtverec: 

  2,1 

3,0 2,4 1,8 
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Př. 2: Fotografická laboratoř požaduje za vyvolání filmu 37 Kč a za 

zhotovení jedné fotografie 4,90 Kč. Kolik zaplatí Jonáš za vyvolání dvou 

filmů a za 65 fotografií? Bude mu na zaplacení stačit 200 Kč? 

Př. 3: Jeden kilogram banánů stojí 29, 90 Kč. Květa si vybrala 7 banánů a 

váha ukázala 1,3 kg.  

Odhadni, zda bude Květě při placení stačit 50 Kč.  

Vypočítej přesně cenu banánů, výsledek zaokrouhli na desetihaléře.  

 

Př. 4: 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. 5: 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. 6:  

(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) = 

23,92.4,6 + 9,2 = 

(0,123.20). 0,6 = 
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