RAČUNANJE JE IGRA :: ŠOLSKO TEKMOVANJE :: 2006/2007
Ime in priimek:

8. razred

Šola:

Število točk:

Izračunaj račune. Rezultatom poišči črke v spodnji tabeli in jih po vrsti izpiši na črto spodaj. Če si
pravilno izračunal vse račune, boš dobil ime velikega evropskega pristanišča.
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Ime pristanišča: ___________________________
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Dobro preberi naloge. Zapiši in izračunaj račune. Poišči rezultate v čokoladicah in prečrtaj tiste
tri, ki so napačni.
Rezultati
a) Letalska vozovnica od Brnika do Bruslja stane 176 evrov. 8. razred, kjer
je 7 učencev, je šel na izlet. Koliko so plačali za letalske vozovnice, če je
z njimi šla tudi učiteljica?
Račun: _____________________________________________
b)

Prazno letalo tehta 20356 kg. Ko so se tehtali, so ugotovili, da cel razred
skupaj z učiteljico tehta 636 kg. Koliko je teža polnega letala, če posadka
tehta 378 kg, prtljaga pa še 282 kg in na letalu ni več potnikov?
Račun: _____________________________________________

c)

Ko so v hotelu dobili račun, je ta znašal 1720 evrov. V hotelu so bivali 5
dni. Koliko je prišlo na vsakega potnika na dan, če upoštevaš, da je bilo
skupaj 8 potnikov?
Račun: _____________________________________________
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Pretvori enote, kot je zahtevano. Pobarvaj polja s pravilnimi rezultati in dobil boš obris
evropske države.
150 cm = ____ m _____ dm
5 kg 43 dag = ________ dag
7000 kg = _______ t
13 min = ________ s
1
2

ure = _______ min

89 cm = ______ dm _______ cm
2 h 28 min = _________ min
3000 g = __________ kg
4 tedni = _________ dni
5 dni = _________ h
4 l = _______ dl
6 km 89 m = __________ m
2 l 7 dl = ________ dl

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

www.poldestrazisar.si

Šolsko tekmovanje »Računanje je igra 2007«

