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Matematika 3.,4. ročník 

1) Plánuje se výstavba nové budovy školy. Škola bude v městečku, kde je 

dlouhodobý průměrný počet žáků 250. V jedné třídě může být maximálně 

20 žáků. 

 Kolik tříd bude potřeba? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Plán je takový, že v jednom patře bude vždy 5 tříd. 

 Kolik pater bude budova mít? Novou školu nakresli. 

 

 

 

 

 

 

3) Dále škola počítá s těmito prostory: WC 4krát, kabinet 3krát, ředitelna 1krát, PC učebna 

2krát, šatna 3krát. 

Kolik místností ve škole bude? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

4) Tento rok se ve škole učí 230 žáků. V deváté třídě je 35 žáků a do první třídy další rok 

nastoupí 20 dětí.  

Kolik studentů bude mít škola další rok? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Ve škole bude také počítačová učebna, která bude vybavena novými počítači. Rozpočet na 

její vybavení je 260 000,-Kč. Jeden počítač stojí 23 000,-Kč. 

 Kolik počítačů škola může nakoupit? Kolik peněz zbyde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Za zbytek peněz vyčleněných na počítače škola může nakoupit tyto věci: myš-cena 250,-Kč, 

sluchátka-cena 880,-Kč něco reproduktory-cena 560,-Kč. 

Napiš, co bys pro školu nakoupil a kolik peněz by to stálo. (Dle vlastního uvážení, tak aby ti 

stačily peníze.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Ve škole se konala sportovní soutěž. Soutěžili čtyři kamarádi: Honza, Ondra, Marek a Petr. 

Urči pořadí závodníků, když víš, že: 

 Honza byl lepší než Ondra, ale horší než Petr. 

 Petr nebyl první. 

 Marek se umístil před Honzou. 

__________________________________________________________________________ 

 

8) Ve školní zahradě byl vysázen ovocný sad. V sadu je 5 hrušní, 6 jabloní, 3 švestky a 2 třešně. 

Zakresli stromy do sadu. Přes zimu 2 stromy uhynuly. Kolik stromů zůstalo v sadu po zimě? 



  

 

 

      

 

 

 

 

 

9) Úroda jablek se bude prodávat do moštárny. Každá jabloň urodila 100 kg jablek.  1 kilogram 

jablek se prodává za 12 Kč. Kolik peněz se za jablka utrží? 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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