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Sportovní škola 

1. Nejoblíbenější sporty 

sport počet sportovců 

fotbal 42 

hokej 21 

florbal 23 

plavání 15 

atletika 18 

házená 27 

aerobic 11 

 

Seřaď sporty podle oblíbenosti od nejoblíbenějšího po nejméně oblíbený. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

 

a) Kolik dětí dohromady sportuje?       

b) O kolik více dětí hraje házenou než florbal?      

c) O kolik méně dětí hraje hokej než fotbal?      

d) Kolik dětí dohromady se zabývá aerobikem, plaváním a hokejem? 

             

 

 



Doplň do mezer: 

…………………..………… je dvakrát více oblíbený než ……………………………………… 

Aerobic dělá o ………… dětí méně než plavání. 

.......................... je třikrát více oblíbený než ……………………………………………… 

2. Vybavení na hokej 

 

     120,- Kč    85,-Kč  150,- Kč  72,- Kč 

 

      93,- Kč   180,- Kč   34,- Kč    174,- Kč 

      Spočítej, kolik peněz stojí celá výbava na hokej. 

Výpočet:         

Tým každému hráči přispěje na pořízení vybavení částkou 200,- Kč. Kolik 

zaplatí hráč? 

Výpočet:         

Brankář má speciální výstroj, která je o 150,-Kč dražší než, vybavení 

ostatních hokejistů, Kolik stojí vybavení brankáře? 

Výpočet:         

Každý hráč si ročně kupuje 2 hokejky. Kolik utratí za hokejky za 5 let? 



Výpočet:         

Každý hokejista potřebuje brusle nabrousit jednou za 3 měsíce. Jedno 

broušení stojí 60,- Kč. Kolik stojí broušení bruslí na celý rok? 

Výpočet:         

          

Odpověď:           

Hokejový tým každý měsíc nakupuje deset nových puků, jeden za cenu 34,- 

Kč. Kolik peněz tým za puky utratí za 6 měsíců? 

Výpočet:               

                   

Odpověď:                                                 

Tým jede na turnaj do Prahy. Cesta autobusem stojí 1200,- Kč a zápisné na 

turnaj je 700,- Kč. O náklady se podělí všichni hráči týmu, kterých je 19. Kolik 

peněz zaplatí každý hráč? 

Výpočet:               

                   

Odpověď:                                                 

 

 


