
POMER

(Príklady počítaj do zošita a vypočítané odfoť a pošli na Messenger)

Rozdeľ číslo v     danom pomere - Slovné úlohy   

Počítaj postupne podľa vzoru 3,kroky  (   +  ,   :  ,   .  )    

Rozdeľ 12 v pomere 3:9

1. +     3  +   9=  12
2. :    12  : 12= 1
3. .     3  . 1 =   3

      9    . 1   =  9  
Skúška     12      

1. Odmenu 560 eur si rozdelili tri kamarátky v pomere 3:1:4. Koľko eur 
dostala každá z nich?

2. Obvod trojuholníka je 64 cm. Pričom strany sú v pomere 1:3:4. Koľko 
centimetrov meria najdlhšia strana trojuholníka?

3. Zmenšite dĺžku strany štvorca 32 cm v pomere 3:8. Aká bude nová dĺžka 
strany štvorca?

4. Zmeňte oba rozmery obdĺžnika v pomere 5:3. Pôvodné rozmery sú 27cm 
a 18 cm. Aké sú rozmery obdĺžnika po zmene?

5. Vo výrobnej hale vyrobili 7840 kusov konzerv. Výkon dielní sa odzrkadlil 
v pomere 3:7:10. Ktorá dielňa bola najusilovnejšia a koľko výrobkov 
konzerv vyrobila za jednu zmenu?

6. V triede je 24 žiakov. Pomer chlapcov a dievčat je 1: 5. Vypočítajte počet 
dievčat.

7. Súčet dvoch čísel je 81, ich pomer je 2:7. Ktoré sú to čísla?

8. Zuzana dostáva vreckové od svojich rodičov. V októbri a novembri sa jej 
podarilo ušetriť 28 eur. Pomer ušetrených peňazí za október a november je
5:4. Koľko eur ušetrila Zuzana za október a koľko za november?

9. Rozmery kvádra sú v pomere 16:12:8 a súčet týchto rozmerov je 240 
decimetrov. Aké sú rozmery kvádra?



Zmeň číslo v     pomere – slovné úlohy  

(Počítaj ako si počítal príklady minulý týždeň, pozri si aj príklad nižšie)

Príklad: zmeň 12 v pomere 2:6             12.2=24:6= 4

1. Fotografia s rozmermi 6,6cm a 9,3 cm sa má zväčšiť v pomere 8:3. Aké 
budú rozmery zväčšeniny? ( prv zmeň číslo 6,6cm a potom číslo 9,3 cm)

2. Trám zo surového dreva má hmotnosť 42 kg. Počíta sa, že vyschnutím sa 
jeho hmotnosť zmenší v pomere 5:6. Aká bude hmotnosť tohto trámu po 
vyschnutí?

3. Rodina Pekných mala ročnú spotrebu mlieka 335 litrov mlieka, rozhodla sa 
ju zvýšiť v pomere 6:5. O koľko litrov ju chcú zvýšiť?

4. Zmenšite rozmery obdĺžnika s rozmermi 21 cm a 1,4 dm v pomere 4:7. Aké
budú rozmery obdĺžnika po zmenšení?

5. Zväčšite rozmer štvorca 45 cm v pomere 11:9. Aký bude rozmer štvorca po
zväčšení?

6. Plagát s rozmermi 2,4m a 1,6 m  zmenšíme v pomere 3:8. Aké budú 
rozmery plagátu po zmenšení?

7. Kocka má hranu 12 cm. Zmeň dĺžku hrany kocky v pomere 5:6 a vypočítaj 
jej povrch a objem.

8. Kocka má objem 85l. Koľko litrov bude mať kocka ak ju zmenšíme 
v pomere 2:4?


