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Ime in priimek: Število točk:

1
Računanje je igra 2016 ‐ državno tekmovanje
Avtor nalog: Gregor Skumavc, prof. def.

Ilustracije: Magda Češek, lik. ped.
Grafično oblikovanje: Gregor Skumavc, prof. def.

1 V francoski pokrajini Normandija leži otok, na katerem je za nekatere
najlepši grad na svetu. Cesto do otoka vsak dan ob plimi zalije morje in
tako prepreči dostop. Izračunaj račune in pobarvaj črke pod pravilnimi
rezultati. Obarvane črke po vrsti prepiši na spodnje črtice in prikazalo se
bo ime otoka.
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Reši besedilne naloge. V verigi števk poišči rezultate in jih obkroži.
Število, ki ostane, je dolžina Praškega gradu v metrih. Praški grad velja
za enega največjih in najstarejših gradov na svetu.
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Tlačani so gradili grad. Vsak tlačan je povprečno na
dan lahko prenesel 315 kg gradbenega materiala.
Koliko materiala lahko prenesejo trije tlačani v
mesecu aprilu, če delajo vse dni?

R: _________________________________________

Prvo zgradbo Praškega gradu, cerkev device Marije,
so začeli graditi leta 870, dokončali so ga leta 1929.
Koliko je torej grad star v letu 2016?

R: _________________________________________

Med lastniki gradu so bili tudi Habsburžani. Če je v nekem
trenutku kralj imel ženo in štiri otroke. Vsak od otrok je bil
poročen in je imel po tri svoje otroke. Koliko članov je
štela kraljeva družina?

R: _____________________________________

Praški grad je prenavljal tudi slovenski arhitekt Jože
Plečnik. Če je z delom pričenjal ob 7:15 in končeval ob
17:00, koliko minut je dnevno delal?

R: _______________________________________
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Pretvori količine. Pobarvaj krogce s pravilnimi rezultati in dele poti, ki
jih povezujejo. Pravilno pobarvana pot te bo pripeljala do gradu v
Segoviji v Španiji. Obkroži ga. Grad ima zanimivo obliko, kot navdih pa
je služil tudi za Disneyev risani film o Pepelki.

13 m = ______ dm

maj + julij = ______ dni

5600 l = ______ hl

540 min = ______ h

2 km 3000 m = ______ m

4 m2 = ______ dm2

2 tedna 1 dan = ______ h

3 t 80 kg = ______ kg

17 dl = ______ cl

11 kg = ______ dag

4 dm 2 cm = ______ mm

80 h = 3 dni ______ h
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Jaka in Nina sta s svojimi 14 sošolci in sošolkami obiskala Blejski
grad. Vse učenke in učenci so mlajši od 14 let.
Koliko je celotna skupina plačala za vstopnino?

R: _________________________________________

Lana so starši ob zaključku šolskega leta peljali na ogled Blejskega
gradu.
Koliko časa so imeli še na voljo za ogled ob 18:30?

R: _________________________________________
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Reši nalogi.
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Oglej si cenik in razpored odpiralnega časa
Blejskega gradu. S pomočjo obeh reši naloge.

Količniku števil 13 482 in 7 prištej štirikratnik števila 95.

R: _________________________________________

Vsoto števil 56 069 in 9 011 zmanjšaj za 11 099.

R: _________________________________________




