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290 - 20 Učebnice str. 64-65

Herci divadla Dobrá nálada měli naplánováno na

novou Sezonu 120 představení' Během roku však mu-

seli pro velký úspěch přidat dalších 30 představení'

xolíx představení odehráli za tuto sezonu?
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+. Řeš slovní úlohu:

Pan Muzikant si pomocíinternetu vyhledal za1ímavé představeníope-

ryAlDAvkoloseuvitalskémměstěVeroně.Kdybysikoupilvstupen.
kupřímovkoloseu,zaplatilbyzasedadlovprvnířadě150euro.Po.
kud siji objedná přes intern"i ouoe vstupenka o 20 euro levnější'

Kolik euro stojí vstupenka přes internet?
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2. Pomocí šipek přiřad'ceny lístku
do první řady v divadle k jednot_

livým operním představením:

Představení Liška Bys-
trouška bylo nejlevnější'
Představení Dalibor bylo
draŽší neŽ Rusalka, ale ne-

bylo nejdraŽší'
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pňíxlaDv TYPu í 30 + 7o, 2oo - 40 ! Učebnice str. 66_67

1. Vypočítej podle návodu. U posledního písmene stále přičítej číslo 20: v'.NtuNÉ ,sTOvK A !

2. Řeš slovní úlohu:

Na filmovém festivalu navštívilo rannífilm 430 diváků. od-
polednípředstavenízhlédlo o 70 diváků více' Večerního kina

se zÚčastnilo ještě o 40 více neŽ odpoledního'
Kolik diváků zhtédlo večerní film?

3. Součty v kaŽdém páru bot
musí být rovny stovkám.
Páry, které k sobě patří, vy-
barvi vŽdy stejnou barvou.
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5. Vypočítej zpaměti, výsledek zapiš do rámečku:

a) Na filmový festival bylo přihlášeno 200 filmů z různých zemí' Porota z nich

vŠak do soutěŽe vybiala pouze 60. Kolik snímků nebylo porotou vybráno?

[6b) V minikině bylo na balkoně B řad po sedmi sedadlech a 2 rady po pěii

sedadlech. Kolik bylo na balkoně míst k sezení?
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pŘiruDY TYPu 421 + 426-5, 1r- 7 í30 - 7 Učebnice str. 68-70

1. Vypočítej:
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. Napiš, o kolik se čísla liší:
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5. Napiš a) do pravého horního křídla, kolik chybído nejbliŽšívyššídesítky;' 
ol do pravého dolního křídla, kolik přebývá nad nejbliŽší niŽšídesítku:

cjoo íeverro dolního křídla napiš součin obou doplněných čísel'

4. Porovnej čísla, doplň >,<,=

781 tr 783 02

357 a 351

689 tr 690

6. Vypočítej:
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@n"s slovní Úlohu: 0ZN(+'n KuJ I

Krmivo pro psy s vitaminy stojí 159 Kč'
Stejné krmivo bez vitaminů je jen o 7 Kč
tevňojsi. Kolik Kč stojí krmivo bez vita'
minů?

2' Řeš slovníúlohu:

Velké balení krmiva pro kočky stojív jed-

nom obchodě251Kč. V jiném obchodě je

o B Kč draŽší. Kolik Kč stojí toto krmi'
vo ve druhém obchodě?
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