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l. Roz,cvička

Zapiš poměr

a) tři ku pěti,

c) pět ku dvěma,

b) sedm ku deseti,

d) dvacet tři ku stu.

2. Rorct,ičku

Zapiš poměr koleček a křížků v obritzku:

a) b) c)
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3. Nakresli obrázek. ve kterém bude poirrěr koler]ek a křížků:
a) b) c)
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1" Př,íprava rybízové in.antrcládj,

Ke každému kilogramu šťávy z rybízu přidejjeden kilogram cukru,

V jakérn poměru lrmotností se mísí r,ltlízovťt šťá,,,,a a cukr?

t" Ntívod.

V sáčku je 240 ml roztoku.
Před použitím doplňte vodou t, poměru 1 :10,

a) Kolik mi]ilitrů vody je třeba k roztoku dolít?

b) Kolik je to litrů?

3, Hoíí - 7ttrtlčený prostřeclek proíi mši,cíttt

K jednornu

,,To znamená. že rra jeden díl Hafťu dirm deset dílů
vody, čili Hatf a l,odu smíchám v poměru 1 : 10."

Níá Pepa pravdu?

IJrči sprárvný porněr Flaffu a vody.

{" Pepa si připravil do náctobky s rozprašovačem l litr vocl,v, Kolil.:
Haffu niá přidat? Vyber správnou odpověď:
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§, Anička peče, ttaminkct raclí
,.Dej mclukn a cukr v poměru 5,.2.'"
,,Rozurnínt .... fuíouky jsem dala ilva
hr:ncčky a přisypala jsem 5 hrriečkti
cukru."
.Ie to sprírvně?

6- Při přípravě bctonu má pran Kalous míchat 99]I9!&}-p§ek,r, pomérr: ] : j_, Rozhcd-
ni. ve kterénr případč clostane sprál,ttot-l srněs :

a) Fia 4 lopaty cenientu dá 1 lopatu písku.
b) i,ia 4lopaty písku dá l lopatu cůmentu.
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