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Slovní úl na neimenšíspole násobek

ííl) starooavná kola mají vepředu velké kolo a vzadu malé.

Obvod kol je na obrázku.

Výrobce udělal na obou kolech v místě dotyku značku,

a) Zjistěte, po kolika Cn se značky dostanou opět

společně na původní místa.

b) Spočítej, kolik otáček mezitím udělá většíkolo a

kolik menšíkolo,
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Na autodráze krouží tři auta. první projede jeden okruh za 8 sekund, druhé za la a třetí za 12 sekund.

a) Za kolik sekund od startu projedou všechna tři auta poprvé znovu spoleČně Přes startovní Čáru?

b) Kolik kol do té doby ujedou jednotlivá auta?

Na oslavu máme stejné množstvíjablkového, pomeranČového a jahodového dŽusu.

Chceme je všechny roziít do skleniček, ale nechceme dŽusy míchat a máme k disPozici

pouze sklenice po 2dcl, 3del a 5 dcl.

Spočítej, kolik litrů áŽuEů máme a ko|ik sklenic budeme paŤiebava1"

Dlouhán a Mrňous sivyšli na zimníprocházku. Oba majístejně velké boty a vykroČili ze stejného místa

Jdou za sebu zasněženou plání, Dlouhán dělá kroky dlouhé 88 cm, Mrňous krŮČkY o délce 42 cm.

ai po kolika centimetrech došlápne tvlrňous přesně na Dlouhánovy stopy?

b) Kolik kroků k tomu místu ujde Dlouhán a kolik Mrňous?

Z konečné autobusové zastávky vyjíždí autobus linky A každých 10 minut, autobus linky B kaŽdých 15

minut a autobus linky C každých 18 minut. V 8:00 vyjely současně autobusy na vŠechny tři linky.

a} V kolik hodin vyjedou znovu společně?

b) Kolikrát mezitím vyjedou jednotlivé linky samostatně?

Béd,a dostal sáček bonbónů, Kdyby dal každé své sestře 8 bonbónŮ, Žádný bonbón by mu nezbYl

Kdyby dal každé ze svých kamarádek ve školce 3 bonbóny, nezbylo by mu také nic,

V sáčku je méně než 40 bonbónů.

a) Kolik bonbónů je v sáčku?

b) Kolik má Béd'a sester?

c) Kolik má kamarádek ve školce?

a} Jaký nejmenší počet ořechů můžeme rozdělit na 24 stejných hromádek i na 36 stejných hromádek?

b} Kolik ořechů bude v každé hromádce?

při jednom z tanců vznikají kroužky o 8 tanečnících, pro jiný tanec se tvořískupiny o 6 taneČnících,

a) Jaký nejmenší počet tanečnic je potřeba, když chceme, aby vŠechny při obou tancích vYstuPovalY?

b) Kolik kroužků po 8 a kolik kroužků po 6 takto vznikne?
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