
1. Kus vep°ového
Koupil jsem si vep°ové a hov¥zí maso. Neznám ov²em jejich hmotnost. Doma mám pouze rovnoramenné váhy
bez závaºí, máslo o hmotnosti 250 g, sá£ky jedlé sody o hmotnosti 12 g, pytel mouky o hmotnosti 1 kg, pa²tiku
o hmotnosti 30 g a ty£inku o hmotnosti 20 g. P°i prvním váºení jsem na levou misku umístil hov¥zí maso a
máslo, a na pravou vep°ové maso, pa²tiku a 20 sá£k· jedlé sody. Váhy byly v rovnováºné poloze. P°i druhém
váºení jsem na levou misku umístil vep°ové maso, hov¥zí maso a ty£inku, a na pravou pytel mouky. Misky se
op¥t vyváºily. Kolik gram· váºí vep°ové maso?

Locker

2. Ferda na kole
Ferda jede na kole z Albrechtic do Byzhradce. Tato cesta je dlouhá 30 km a je lemována milníky. Milník 0 km
se nachází v Albrechticích. Ferda v 11:15 projel okolo milníku 3,75 km a v 12:20 minul milník 20 km. V kolik
hodin dojede do Byzhradce?

Locker

3. Bitva dvou armád
Král Ulric vál£í s králem Leifem. Ulric má 2000 p¥²ák·, 3000 jezdc· a 500 d¥lost°elc·. Jezdec vydá za 3 p¥²áky
a d¥lost°elec za 5 p¥²ák·. Leif má 2000 d¥lost°elc·m a 1000 jezdc·. Kolik musí mít Leif p¥²c·, aby se svou silou
rovnal Ulricovi?

Locker

4. Jesenické d¥lost°electvo
Na vr²ích Keprník, Mravene£ník a �erák jsou umíst¥na d¥la. Vzdálenost Keprníku a Mravene£níku je 9 km,
Mravene£níku a �eráku 12 km, a �eráku a Keprníku 15 km. Dnes je mlha a z Mravene£níku je vid¥t pouze na
Keprník. Cht¥jí ov²em st°ílet na �erák. Pod úhlem kolikati stup¬· od Keprníku musí st°ílet, aby se tre�li do
�eráku?

Locker

5. Lichvá°i
U ºida Izáka jsem si vyp·j£il 20000 K£. Celkový úrok je 10%. M¥sí£n¥ splácím 100 K£. Po dvaceti m¥sících mi
do²ly peníze a na zaplacení zbytku dluhu jsem si p·j£il u ºida Bazileje. Celkový úrok je 5%. Splácím op¥t 100
K£ m¥sí£n¥. Peníze mi op¥t do²ly po 4 letech. Kolik K£ si musím p·j£it od ºida Jakuba na doplacení zbytku?

Locker

6. Egyptská pyramida
V Egypt¥ staví pyramidu. Kaºdá vrstva se skládá z kvádr·. První má rozm¥ry 15x15 kvádr·. Kaºdá dal²í je o
jeden kvádr v obou z rozm¥r· men²í. Vrchní vrstva je 1x1. Z kolika kvádr· bude celá pyramida?

Locker

7. Turistická mapa
Na map¥ v m¥°ítku 1 : 50 000 jsou v kartézské soustav¥ sou°adnic (£tverce 1x1 cm) vyzna£eny body A a B.
Sou°adnice bodu A jsou 4 a 2 a sou°adnice bodu B 10 a 10. Jaká je jejich vzdálenost v terénu v kilometrech?

Locker

8. Finská sauna
Ze¤ v saun¥ o rozm¥rech 2,7 x 3 m je obloºena p°esn¥ 360 £tvercovými kachli£kami. Na zdi visí svisle lihový
teplom¥r. Jeden stupe¬ Celsia m¥°í 0,5 cm. P°ed za£átkem vytáp¥ní byla hladina lihu p°esn¥ na spá°e mezi
kachli£kami. Kolik stup¬· Celsia bylo p·vodn¥ v saun¥, je-li tam nyní 51 stup¬· a hladina lihu je p°esn¥ o jednu
spáru vý²e?

Locker

9. Vandal
Na £erpací stanici se dopoledne 30. 11. objevil vandal. V 10:00 ze stojanu £. 1 nechal vytékat naftu, v 10:02
ze stojanu £. 2 Natural 95 a ze stojanu £. 3 v 10:04 naftu. Pracovník £erpací stanice si toho v²iml a v 10:10
zastavil únik pohonných hmot ze stojanu £. 3, v 10:13 ze stojanu £. 1 a v 10:17 ze stojanu £. 2. Cena nafty byla
tento den 30 K£/l a Naturalu 95 31 K£/l. Pr·tok tankovací pistole je 40 l/min. Kolik K£ byla ²koda za uniklé
pohonné hmoty?

Locker



10. Ojeté gumy
Tachometr u auta vypo£ítává ujetou vzdálenost na základ¥ po£tu otá£ek a obvodu kola. Pavel si kupoval auto s
pr·m¥rem kol 50 cm. Uº ho má del²í dobu a sjel jiº 5 mm pneumatik. Kolik kilometr· m¥°il jeho výlet, jestliºe
tachometr ukazuje ujetých 250 km?

Locker

11. Tatrapoma H80
Délka lyºa°ského vleku je 500 m. Pohybuje se rychlostí 5 m/s. Kolik metr· je vzdálenost kotev, vyveze-li za
hodinu 900 osob? (Kotva je jednomístná.)

Locker

12. Dole v dole
Na první osmihodinovou sm¥nu po²lou d·lním výtahem dol· osm horník·. Kaºdý z nich za ni nakope 20 kg
uhlí. P°i st°ídání sm¥n po²lou nahoru v²echny horníky. Aby hornický výtah fungoval, musí dol· poslat o jednoho
horníka více. Za kolik hodin budou mít nat¥ºenu 1 tunu uhlí?

Locker

13. Obchodní praktiky Dr. Halí°e
Banány jsou t°ikrát draº²í neº jablka. Za 1 kg banán· a 1 kg jablek jsme zaplatili 120 K£. V jakém rozmezí
se m·ºe pohybovat cena 1 kg jablek (uvaºujeme celé koruny a halí°e), zaokrouhluje-li se celková cena na celé
koruny?

Locker

14. Dva lyºa°i
Lyºa°ská dráha se skládá ze stometrové rovinky, poté dvousetmetrového sjezdu a následuje dal²í rovina. Lyºa°
jede ve sjezdu dvojnásobnou rychlostí neº na rovin¥. První lyºa° vyráºí rychlostí 10 m/s. Druhý za ním o 1 min
pozd¥ji rychlostí 20 m/s. Po kolika metrech od startu doºene druhý lyºa° toho prvního?

Locker

15. Potopené podloºky
Máme kruhové podloºky s pr·m¥rem 24 mm a pr·m¥rem kruhového otvoru 12 mm. Tlou²´ka podloºek je 1 mm.
Máme také kádinku, jejíº podstavou je obdélník s rozm¥ry 36 a 157 mm. O kolik milimetr· se zvedne hladina
vody v kádince, vhodíme-li do ní 100 podloºek?

Locker

16. Luxusní v·z Ford
Starý luxusní Ford má kola o obvodu 150 cm. �idi£ jede takovou rychlostí, ºe se kolo oto£í 750krát za minutu.
V·z má porouchaný tachometr - vºdy ukazuje o 1/9 vy²²í rychlost, neº je ta pravdivá. Na jakém £ísle je ru£i£ka
tachometru v km/h?

Drtík

17. �ernobylská fauna
V okolí �ernobylu mají ºivo£ichové netradi£ní po£ty £ástí t¥la. Po£et nohou ºivo£icha je vºdy dvojnásobkem
po£tu jeho hlav plus 1. P¥t baºant· a deset krav má dohromady 25 hlav. Deset baºant· a p¥t krav má dohromady
55 nohou. Kolik nohou má baºant?

Locker

18. Uran 231
Polo£as rozpadu uranu 231 je 4,2 dne. (Polo£as rozpadu je doba, za kterou se rozpadne polovina hmotnosti
daného radionuklidu.) Kolik kg uranu 231 budeme mít po 21 dnech jeho rozpadu, jestliºe po 42 dnech rozpadu
bychom m¥li 1 kg?

Locker



19. Cestovatel Adam
Cestovatel Adam vyráºel z Prahy v patnáct hodin (£asové pásmo +1) letadlem do Nepálu (+5 a 3/4). Let mu
trval p¥t hodin. Na leti²ti m¥l hodinovou p°estávku a pokra£oval do Myanmaru (+6 a 1/2). Let trval hodinu.
Na leti²ti £ekal 2 hodiny. Poté let¥l sedm hodin na Chatnamské ostrovy (+12 a 3/4), kde strávil hodinu na
leti²ti. Dal²í mezip°istání bylo na Kiribati (+14). Let trval 3 hodiny. Po dal²ích dvou hodinách na leti²ti a ²esti
v letadle se dostal do Los Angeles (-8). Kolik tam bylo p°i Adamov¥ p°íletu hodin?

Locker

20. Povolený dopping
Student si vzal na matematickou sout¥º balí£ek ºelé medvídk·, aby cukrem posílil sv·j mozek. Balí£ek váºí 170
g a na zadní stran¥ v tabulce nutri£ních hodnot stojí: Cukr na 100 g: 70 g. V pytlíku je 34 medvídk·. Deset jich
sn¥dl jiº cestou na místo konání. Od za£átku sout¥ºe si kaºdých 8 minut vzal 2 medvídky. Ti mu do²li 4 minuty
p°ed koncem po£etní £ásti sout¥ºe. Následovalo 20 minut vyhlá²ení výsledk·. Kolik hodin trvala celá sout¥º a
kolik g cukru student b¥hem po£ítání zkonzumoval?

Drtík

21. Novov¥ký obchodník
Novov¥ký obchodník vyrazil do Afriky. Nav²tívil své pod°ízené pracovníky a zjistil, ºe od doby, kdy tu byl
naposledy a v²echno vybral, p°ibylo 124 kg slonoviny a 31 kg ºelvoviny. 1 kg slonoviny lze v²ude sm¥nit za
1,5 kg ºelvoviny a 3 kg ºelvoviny lze sm¥nit za zlaté hodinky. Dvoje zlaté hodinky lze sm¥nit za 7 kompas·.
P°es noc ale sklad vykradli otroci a vzali si £tvrtinu skladovaného mnoºství slonoviny. Kolik kompas· si m·ºe
obchodník maximáln¥ odvézt, vym¥ní-li v²echny suroviny za zlaté hodinky a ty následn¥ za kompasy?

Drtík

22. P°i²el jsem, vid¥l jsem, vytopil jsem
Caesar p°i²el se svou armádou £ítající 350 000 bojovník· k rybníku. Rybník je obdélníkový s rozm¥ry 20 x 100
m. B°ehy nad hladinou jsou vysoké 3,5 m. Na kolikrát musí poslat své muºe se vykoupat, pokud nechce, aby
voda voda vystoupila z b°eh·? Objem jednoho vojáka je 0,07 metru krychlového.

Locker

23. Balónek z gumy
Máme nafukovací balónek vyrobený z gumy o plo²e 113,04 cm2. Balónek m·ºe libovoln¥ m¥nit sv·j tvar.
Natahováním se m·ºe plocha gumy zv¥t²it aº na £ty°násobek. Kolik ml vody se do balónku m·ºe maximáln¥
vejít?

Locker

24. Létající ohe¬
Ve st°edov¥ku se pouºívala pro výrobu létajícího ohn¥ sm¥s síry, d°ev¥ného uhlí a salpetru. Pom¥r hmotnosti
síry a d°ev¥ného uhlí je 1 : 2. Kolik kg by váºila síra ve sm¥si vyrobené ze 72 kg salpetru, má-li sm¥s síry a
d°ev¥ného uhlí t°etinovou hmotnost v·£i výsledné sm¥si?

Locker

25. Jirkova kv¥tnová koupel
Je kv¥ten a Ji°í si chce napustit bazén o objemu 9125 l. K tomuto ú£elu pouºívá zahradní hadici. Tu p°ipojil v
6:45 hod a p°ed ob¥dem ²el bazén zkontrolovat. Ve 12 hodin za£al konzumovat ob¥d. Ten jedl 30 min a ²el si
na p·l hodiny lehnout. Patnáct minut po tom, co vstal, ²el odpojit hadici a poprvé se pono°il do bazénu. 45 l
vody p°eteklo p°es okraj. Jaký je pr·tok hadice v metrech kubických za hodinu, je-li objem Jirkova t¥la 0,07
metru kubického?

Drtík

26. X-nozí p°átelé
Do zoo p°ivezli krajty, plame¬áky a orangutany. Mají celkem 58 hlav a 88 nohou. Pom¥r po£tu orangutan· a
krajt je 6 : 13. Kolik p°evezli plame¬ák·? (Zví°ata nemají ruce!)

Drtík



27. T°esoucí se Jáva
V roce 2016 prob¥hlo v Indonésii kaºdých 7 hodin zem¥t°esení. 1. ledna 2016 p°i²lo první p·l hodiny po p·lnoci.
Kolik zem¥t°esení prob¥hlo v Indonésii za celý rok 2016?

Drtík

28. Zubatá
Máme ozubené soukolí. První ozubené kolo má 60 zub· a otá£í se rychlostí 30 otá£ek za sekundu. Toto kolo
pohání dal²í o 75 zubech. To je na stejné h°ídeli s kolem o 100 zubech. To pohání kolo s 50 zuby, a to následn¥
kolo s 80 zuby. To je op¥t nasazeno na stejné h°ídeli s kolem o 75 zubech, které roztá£í poslední kolo, které má
150 zub·. Kolik otá£ek za sekundu vykoná toto poslední kolo?

Locker

29. Céesko
Ve h°e Counter-Strike má kaºdý hrá£ 100 bod· zdraví (BZ). Sniper si zakoupí zbra¬ SSG08 a st°ílí skrz d°ev¥né
dve°e, za kterými by mohl probíhat nep°ítel. Nebýt ºádné p°ekáºky, nep°íteli by p°i zásahu do hlavy ubylo
300 BZ. P°i zásahu do hrud¥ ubere pouze £tvrtinu toho po²kození, do dutiny b°i²ní 30% a do nohou jen 20%.
P°es dve°e je ve²keré po²kození polovi£ní. Nep°ítel má také brn¥ní, to sníºí po²kození o 10%. Za dve°mi ale
kaºdá st°ela je²t¥ k°iºuje roh plechové desky, to sníºí po²kození o 15%. Na maximáln¥ kolik dvanáctnábojových
zásobníku by zabil sniper nep°ítele za dve°mi, kdyby se tre�l z 12 st°el dvakrát do ºaludku a jednou do nohou?

Drtík

30. Pé´a a Jirka
Z Ostravy vyjel ve 13:04 rychlík Petr Bezru£ ku Praze rychlostí 110 km v hodin¥. Ve 14:24 vyjel mu naproti
rychlík vy²²í kvality Ji°í Bouda rychlostí 120 km v hodin¥. Vzdálenost obou m¥st je 300 km. Výhybka je na
trati kaºdých 10 km. Na kolikátém kilometru od Ostravy musí nejpozd¥ji odklonit vlak Petr Bezru£, aby se
nesrazily?

Locker

31. Organum magnum
Rychnovské varhany mají 2600 pí²´al rozd¥lených do osmi stejných rejst°ík·. Po£et kláves v klaviatu°e odpovídá
po£tu pí²´al v rejst°íku. Kolikátá pí²´ala zahraje p°i vytaºení sedmého rejst°íku a zmá£knutí 177. klávesy?

Locker

32. Lstiví ¤áblové
�ert Uriá² se rozzlobil na Lucifera. Sám chce p°evzít £ertovský tr·n. Lucifer je ²tíhlý, váºí pouhých 66 kg. Uriá²
ho pozval k sob¥ na ve£e°i. Naservíroval mu 2 litry rýºe. Lucifer ze slu²nosti v²e sn¥dl a Uriá² ho provázel po
dom¥. Tam ale na krále £ert· £ekala past. Za dve°mi loºnice byla místo podlahy o vým¥°e 20 metr· £tvere£ných
nádrº hluboká 2 m napln¥ná 48% kyselinou �uorovodíkovou. Tam Uriá² Lucifera shodil. Kolik kg váºila kyselina
s rozpu²t¥ným £ertem? (Hustota £erta je 1100 kg/m3, rýºe 1500 kg/m3 a 48% HF 1150 kg/m3)

Drtík

33. Sb¥ra£ka
Balík 500 list· papíru o gramáºi 80 váºí 3,6 kg. Plná lahvi£ka inkoustu váºí 300 g, p°i£emº prázdná lahvi£ka
váºí 50 g. Jednu lahvi£ku lze vyuºít na jednostranné popsání 250 list· papíru. U Pavly ve ²kole je sb¥r papíru.
Nasbírala 500 oboustrann¥ popsaných list· papíru o gramáºi 100. 90% inkoustu se odpa°í. Kolik dostane korun,
je-li výkupní cena za 1 kg 10K£?

Locker

34. Monopoly
T°i venezuel²tí ropní giganti se domluvili na jednotné cen¥ litru benzinu - 7 K£ a nafty - 6 K£. Firmu Achaguas
stojí výroba 1 litru paliva 50 procent prodejní ceny. Firmu Barquisimeto stojí výroba 1 litru paliva stejn¥ jako
�rmu Caracas, 40 procent prodejní ceny. Kolik vyd¥lají v²echny t°i �rmy dohromady, prodá-li kaºdá 1 metr
kubický kaºdého druhu paliva a doprava stojí 3 K£ za metr kubický?

Drtík



35. Evropská dotace
Jeden nejmenovaný úsp¥²ný obchodník pobral dotaci ve vý²i 2 160 000 eur na farmu s hotelem. Tato dotace
pokryla t°i p¥tiny náklad· na stavbu. Kolik K£ stála výstavba areálu, byl-li v daném období kurz eura 25 K£?

Mat¥jí£ek

36. Alkoholické koktejly
Známí alkoholici Luká² a Kry²tof se se²li u baru. Luká² si poru£il smíchat 1 decilitr rumu s obsahem alkoholu
36 % a 2 dl dvanáctiprocentního vína. Kry²tof si poru£il smíchat 0,5 dl stejného rumu a 0,5 dl 44% domácí
pálenky. Oba v²e vypili do dna. Kolik dl £istého alkoholu si dohromady vpravili do t¥la?

Locker

37. Letní dovolená
Po£etná kanadská rodina si plánuje velkou dovolenou. Nejstar²í Dorothy má s Billem 4 d¥ti - Julia, Johna, Petera
a Chloe. Julio je bezd¥tný, John má dv¥ d¥ti, Peter má 1,5x více d¥tí neº John a Chloe má polovinu po£tu
Juliových d¥tí. V²ichni 4 jsou ale v manºelství. Kaºdé Dorothino vnou£e má p°ítele/-kyni, jsou ale bezd¥tné.
Kaºdé vnou£e s sebou vezme je²t¥ £ty°i své p°átele a Dorothy p°izve svou sest°enici Alice. Kolik dohromady
p¥ti a sedmimístních aut budou pot°ebovat, cht¥jí-li u²et°it a naplnit v²echna sedadla?

Drtík

38. Jirka na draka
Nebojácný Jirka vzal me£ a vyrazil na draka. Drak má sedm hlav. Jirka zvládne na jedno seknutí useknout
drakovi aº t°i hlavy. Po useknutí hlav drakovi vºdy polovi£ní po£et useknutých hlav doroste. V p°ípad¥, ºe není
celo£íselný, dor·stá drakovi nejbliº²í men²í celo£íselný po£et hlav. Kolik sek· sta£í Jirkovi na zabití draka? Drak
je mrtvý ve chvíli, kdyº p°i useknutí poslední hlavy mu uº ºádná nem·ºe dor·st.

Locker

39. Akciový trh
V roce 2015 Jan nakoupil 1000 akcií �rmy CXY a. s. Cena jedné akcie byla 200 K£. Za kolik m¥síc· budou mít
tyto akcie v¥t²í hodnotu neº 500 000 korun, kdyº nárust hodnoty t¥chto akcií je 40 % m¥sí£n¥?

Mat¥jí£ek

40. Ji°í platí Va²e ú£ty
V roce 2017 rádiová stanice po°ádala sout¥º "Ji°í platí Va²e ú£ty". Ú£astníci museli zaslat SMS za 6 K£ s cenou
nakoupených poloºek. Kaºdý den byla vylosována jedna SMS. V pond¥lí £inila pr·m¥rná vylosovaná suma 5400
K£, v úterý 3600 K£, ve st°edu 1800 K£, ve £tvrtek 2700 K£ a v pátek 1500 K£. O víkendech se nelosovalo.
Kaºdý herní den zaslalo SMS pr·m¥rn¥ 1000 poslucha£·. Za kolik tisícikorun lze prom¥nit £ástku vyd¥lanou
touto sout¥ºí za rok 2017? 21. ledna 2017 byla sobota.

Drtík

41. Provazochodec Jirka
Jirka si p°ipravoval své provazochodecké ná£iní na panelákovém sídli²ti. Ve²keré domy na tomto sídli²ti mají
stejný £tvercový p·dorys. Jirka natáhl jedno lano od východního rohu domu £.p. 1451 k západnímu rohu domu
£.p. 1452. Druhé lano natáhl od severního rohu domu £.p. 1452 k jiºnímu rohu domu £.p. 1451. Ob¥ lana jsou
stejn¥ dlouhá. Jaký úhel svírají lana, svírá-li severovýchodní st¥na domu 1451 s prvním lanem úhel 160 stup¬·?

Locker

42. Nadaný Ji°í
V²eobecn¥ nadaný student Ji°í se dostal do okresního kola v²ech následujících olympiád - matematické, fyzikální,
chemické, zem¥pisné, d¥jepisné, biologické a olympiády z £eského jazyka. Za dobré umíst¥ní získává poukázky
do papírnictví. Za 1. místo na 500 K£, za druhé na 300 K£ a za t°etí na 200 K£. V olympiádách se umístil
následovn¥: MO 2., FO 1., ChO 1., ZO 3., DO 2., BiO 2., O�j 2. Takové mnoºství poukázek nem·ºe jen tak
vyuºít do vypr²ení platnosti, a proto se rozhodl n¥které prodat. Nejprve si ale koupil aktovku za 984 K£ a 9
se²it· po 24 K£. Zbytek prodával za p¥t ²estin ceny. Kolik K£ zaplatila Alºb¥ta, kdyº skoupila v²echny jeho
zbývající poukázky?

Drtík



43. Rallye Dakar
Jirka a jeho bratr Ludvík se rozhodli vyrazit na rallye Dakar. Jirka pojede na motorce a Ludvík nákladním
automobilem. Etapa m¥°í 600 km. Jirkova motorka se pohybuje rychlostí 100 km/h po ²t¥rkových cestách, 90
km/h po blátivých cestách a rychlostí 60 km/h po písku. Ludvíkova Tatra se po ²t¥rkových cestách pohybuje
rychlostí 90 km/h, na blátivých taktéº a po písku rychlostí 75 km/h. 60 % trati je po ²t¥rkových cestách, 90 km
po blátivých cestách. Zbytek trati vede pískem. Ludvík m¥l technickou závadu, kterou opravoval dv¥ hodiny.
Kolik minut za Jirkou dojel Ludvík do cíle, m¥l-li závod hromadný start?

Locker

44. Mlºné ²aty
Víla Ji°ina si p°eje nové mlºné ²aty. Na louce pod lesem m·ºe nasbírat mlhu s p¥tiprocentním obsahem vody.
U °eky m·ºe nasbírat mlhu s obsahem vody 9 %. Na ²aty jsou pot°eba 2 metry £tvere£né mlºného plátna o
tlou²´ce 5 mm. Obsah vody v plátnu musí být 8 %. Ji°ina proto smíchá oba druhy mlh. Kolik litr· mlhy od
°eky musí p°idat do sm¥si?

Locker

45. U£itel Adam a jeho mapy
�eská republika je na map¥ zobrazena i s £ástmi sousedních stát· v obdélníku o skute£né velikosti 600 x 300
km. U£itel zem¥pisu má 4 mapy �eské republiky. Dv¥ v m¥°ítku 1 : 300 000, jednu v m¥°ítku 1 : 1 000 000 a
jednu v m¥°ítku 1 : 3 000 000. Jaká je celková plocha papíru pouºitého na mapy v decimetrech £tvere£ných?

Drtík

46. Kopa vají£ek
V malé vesnické dr·beºárn¥ chovají 2 kopy, 2 tucty a 4 slepice. Pr·m¥rná slepice snese za rok 180 vajec, v
dr·beºárn¥ jsou ale vystresované a za rok snesou pouze veletucet (veletucet je tucet tuctu). Kolik vajec je v
dr·beºárn¥ za pr·m¥rných 7 m¥síc· p°ipraveno k expedici, rozbije-li se kaºdé dvacáté?

Drtík

47. Hotelový personál
V jednom velice známém hotelu George v New Yorku je kapacita 25 kop l·ºek. Na jednoho £lena personálu
vychází 5 ubytovaných. Kolik náv²t¥vník· bude p°ipadat na jednoho pracovníka, kdyº zapln¥nost hotelu bude
80 %?

Mat¥jí£ek

48. Dluhy za pizzu
Jirka b¥hem oslavy objednal dv¥ velké pizzy po 160 K£. Osm ú£astník· party ob¥ sn¥dli a slíbili, ºe kaºdý svou
osminu z kaºdé pizzy zaplatí následující den. Jen Ferdinand vycouval. Kolik K£ se Jirkovi vrátilo, zaplatil-li mu
Jarda je²t¥ o 20 % více?

Drtík

49. Nádraºní hodiny
Na vesnické vlakové zastávce p°ijíºdí první vlak a hodiny ukazují 7:16. Do p°íjezdu dal²ího vlaku se na hodinách
oto£ila minutová ru£i£ka celkem o 600 stup¬·. Od této chvíle do p°íjezdu následujícího vlaku urazila tatéº ru£i£ka
1110 stup¬·. Chvíli po odjezdu tohoto vlaku si technik v²iml, ºe hodiny jdou o 5 minut pozadu a ru£i£ky se°ídil.
Poslední vlak p°ijel 315 minut po p°edchozím. Jaký £as v tu dobu hodiny ukazovaly?

Drtík

50. �erná deska
U£itel Adam pí²e po tabuli písmem o vý²ce 30 cm rychlostí 5 horizontálních centimetr· za sekundu. Tabule má
rozm¥ry 3 x 1,5 m. Adam pí²e aº do kraj·. Kolik centimetr· za Adamem se musí pohybovat ºák Ji°í s houbou
a mazat v p°ípad¥, ºe dané místo uschne za 120 s a u£itel za£íná ihned po popsání tabule odznova? (Nápis musí
z·stat na tabuli co nejdéle.)

Locker


