
Opakujeme na 3. písemnou práci 
 

1. Písařka napsala 16 stránek textu za 2 hodiny 8 minut. Kolik stránek textu při stejné 
rychlosti by napsala za 20 minut? 

2. Fůra sena vystačí pro 15 králíků na 100 dní. Jak dlouho bude tato fůra stačit 25 králíkům? 
3. Vypočítej 40% z 5772 Kč. 
4. Urči 128% z 90 kg. 
5. Když 15% je 360 km, kolik kilometrů bude 75%? 
6. 107% je 348,82 ha. Kolik hektarů je základ? 
7. Kolik procent ze základu představuje 82 tun ze 432 tun? 
8. Ovocnáři založili nový sad. Z vysazených stromů se jich ujalo 1200, což je 96% ze všech 

nasazených stromů. Kolik jich tedy nasadili? 
9. Železnice má stoupání 8,5‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených od sebe 

2450m? 
10. V roce 1948 se vytěžilo 1054400 m3 dřeva. V roce 1986 se vytěžilo 18803000 m3 dřeva. 

Vypočítej, o kolik procent vzrostla těžba v tomto období. 
11. Vložíme 3.000.000 Kč do banky s 5% roční úrokovou mírou. Kolik získáme za 1 rok na 

úrocích? Kolik by to bylo po 5 měsících? Kolik budeme mít na účtu za dva roky? 
12. Po slevě o 16% stály lyže 4200 Kč. Kolik stály původně? 
13. Je dán trojúhelník ABC, v němž c = 7cm, α=30°a β=60°. Sestroj obraz trojúhelníku 

v osové souměrnosti s osou o=↔SA, kde S je střed strany BC. 
14. Dopočítej označené úhly v trojúhelníku (pojmenuj si je): 
 
 
 
 
 
 
15. Pojmenuj si úhly na obrázku a pak vypiš dvojice úhlů, které jsou s úhlem α a) souhlasné b) 

střídavé c) vedlejší d) vrcholové, napiš velikost všech úhlů na obrázku. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Narýsuj různoběžky p, q, které svírají mezi sebou úhel 42°. Narýsuj osu menšího úhlu. Na 

přímce p si zvol bod P a narýsuj kružnici k (P; r=3 cm). Narýsuj obraz kružnice k´ v osové 
souměrnosti s osou o=q. 

17. Narýsuj úhel 67°, 128°, 243°, 320°, 350°, 16°, 27°. Napiš, o jaký druh úhlu se jedná 
(ostrý,…) 

18. Vypočítej:  
a. 148°43´+ 85°17´ 
b. 148°43´- 89°57´ 
c. 148°43´. 12 

d. 228°17´: 5 
e. 86°25´+31°16´ 
f. 86°25´- 39°33´ 

g. 86°25´ . 8 
h. 31°18´: 3 

19. Narýsuj trojúhelník KLM, je-li dáno: k = 6cm,  KLM= 48° a m = 5cm. Napiš postup 
konstrukce.  

20. Narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník a v něm jeho výšky. 
21. Narýsuj libovolný tupoúhlý trojúhelník a v něm jeho těžnice. 
22. Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník a vepiš do něj kružnici. 
23. Narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník a opiš mu kružnici. 
24. Vypočítej povrch o objem krychle se stranou a = 5cm. 
25. Vypočítej povrch a objem kvádru se stranami dlouhými 5cm, 6cm a 15 cm. 
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