
PL 7. Ročník – opakovanie 

POMER: 

1. Základný tvar: (uprav pomer na základný tvar) 

4:32, 56:32, 48:18, 35:42, 50:25, 72:81, 3:12, 18:24 

2. Prevrátený pomer: ( ku každému pomeru napíš prevrátený pomer) 

8:15 21:4 18:32 57:12 9:14 36:78 44:10 69:82 3:4 7:25 13:10 50:22 

            

 

3. Rozdeľovanie v pomere: (rozdeľ číslo v danom pomere) 

a) 45 v pomere 1:2                      c) 15,5 v pomere 2:3                      e)  91 v pomere 4:3            
b)  240 v pomere 6:2                    d)  0,35 v pomere 3:2                          f) 1 000 hl v pomere ... 5:1:4       

4. Rozdeľovanie v pomere – slovné úlohy                                                                  

a.) V záhrade bolo 180 tulipánov. Záhradníčka ich rozdelila do dvoch kytíc v pomere 4:5.  Koľko       tulipánov 

bolo v každej kytici? 

b.) Obvod trojuholníka je 32 cm, pričom strany sú v pomere 1:3:4. Koľko centimetrov  meria  najdlhšia  

strana trojuholníka?  

c.) Mama sľúbila deťom za pomoc odmenu 330 eur. Ako si majú peniaze rozdeliť, ak Juraj  pomáhal      10 

dní, Ema 8 dní a Hanka 12 dní? 

5. Zväčšenie alebo zmenšenie čísla v pomere:  ( do tabuľky pod pomer zapíš čí ide o zväčšenie 

alebo o zmenšenie) 

8:15 21:4 18:32 57:12 9:14 36:78 44:10 69:82 3:4 7:25 13:10 50:22 

            

 

6. Zmena čísla v danom pomere: (zmeň čísla v daných pomeroch a zapíš, či ide o zväčšenie, alebo 
zmenšenie)       

a) 125 m v pomere .... 3:2         c) 8 000 hl v pomere ... 5: 4                 e) 12 h  v pomere ... 2:4                                      

b) 5 600 g v pomere ... 6:2        d) 7 000 m v pomere ... 3:5                 f) 5 hod v pomere ... 1:4 

7. Priama úmernosť:(pomocou trojčlenky vypočítaj príklady na priamu úmernosť) 

a.)  26 cestujúcich zaplatilo za cestu 10 eur. Koľko eur zaplatí 39 cestujúcich vo vlaku? 

b.)  Zo 100 kg obilia sa namelie 74 kg múky. Koľko kg obilia musíme zomlieť, aby bolo 100 kg múky? 

c.)  Srdce v pokoji prečerpá približne 35 l krvi za 7 minút. Koľko litrov krvi prečerpá za 1 hodinu?  


