
Př. 1: Katka strávila prázdniny na několika místech. 

Nejprve byla doma.  

Na táboře strávila o třetinu více času než doma.  

U babičky byla o čtvrtinu kratší dobu než na táboře. 

Pak zůstala u kamarádky.  

Od ní odjela na chatu, kde pobývala o polovinu delší 

dobu než u kamarádky.  

V grafu je vyznačen tmavými pásy počet dnů 

strávených doma a na chatě, další údaje chybí.  

 
Doplň v grafu chybějící údaje.  

Př. 2: Na první číselné ose jsou vyznačeny tři stejně 

velké díly, na druhé ose čtyři. A, B, C, D představují 

4 neznámá čísla.  

 
Určete neznámá čísla A, B, C, D.  

Př. 3: Děti hledaly inspiraci v písničkách a sestavily 

úlohu. Babka s dědkem sbírali jablka. Babka 

nasbírala 35 jablek. Kdyby z nich dala pětinu 

dědkovi, měli by oba stejný počet jablek.  

Vypočtěte, kolik jablek by měla dát babka dědkovi, 

aby měli oba stejně.  

Vypočtěte, kolik jablek nasbíral dědek.  

Př. 4:  

(112 − 112: 7): 6 = 

 
9.20 − 10. (6.4 − 3.8) = 
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