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Quintus a Octavia měli tři děti, Publia, Appia a malou Julii. Appius spadl z mostu a utopil se v Tibeře, Publia na výletě
zadávil vlk. Kolik dětí mají Quintus a Octavia?
Livia každý všední den nasbírá 25 jablek. Kolik jablek Livia nasbírala za čtyři týdny, jestliže k tomu připočteme pět
jablek, které si Livia donesla z domu?

Vojsko chalífy Hárúna-ar-Rašída je složeno z 800 příslušníků pěchoty, 150 mameluků na velbloudech a 50 arabských
inženýrů obsluhujících obléhací stroje. Kolik mužů čítá vojsko chalífa?

Drusus se vydal na trh a zakoupil 25 slepic po 5 sesterciích, 2 prasata po 200 sesterciích a jednoho koně za 475
sesterciů. Kolik za nákup utratil sesterciů?

Quintus aOctavia se dlouho snažili o početí dalšího potomka, bohyně Juno jim však nedopřála. Kolik dětímají Quintus
a Octavia?

Titus Pullo přišel v bitvě o prsteníček a malíček levé ruky a o palec a ukazováček pravé ruky. Kolik prstů zbylo Titu
Pullovi na rukou?
Konsulovo vojsko čítalo tisíc vojáků. Pro utužení morálky však prošlo decimací, kdy každého desátého vojáka jeho
spolubojovníci popravili. Kolik mužů při decimaci zemřelo?

Marcus vlastnil otroky Luda, Crita, Dura, Slavia a Artemidora. Kolik otroků Marcus vlastnil?

Titus Pullo přišel při další bitvě o palec levé ruky. Kolik prstů zbylo Titu Pullovi na rukou?
BohyněMinerva vyžaduje denně 17 obětovaných koz. Kolik koz je třeba obětovat na třídenním svátku bohyněMinervy?
Konsulovo vojsko je neklidné, neboť se ukázalo, že se centurioni přepočítali a k decimaci určili o jednoho vojáka více.
Kolik mužů tedy opravdu při decimaci zemřelo?

Quintus a Octavia se rozhodli, že adoptují dvojčata Castora a Polluka. Kolik členů budemít rodina Quinta a Octavie?
Bohyně Minerva zjevila věštcům, že jedna koza, která měla být obětována během třídenního svátku, má být ušetřena
a chována jako posvátná. Kolik koz bylo obětováno na třídenním svátku bohyně Minervy?
Gaius a Lucius hrají kanastu bez žolíků, navíc už ztratili křížovou osmičku, pikového krále a kárové eso. Kolikmají ve hře
karet?

Marcus prodal otroka Artemidora a místo něho koupil otroka Persea. Kolik otroků Marcus vlastní?
Quintus a Octavia se nakonec přeci jen dočkali, Octavia porodila zdravého chlapečka. Kolik členů má rodina Quinta
a Octavie?
Livia opět vyrazila na čtyři týdny na sběr jablek. Tentokrát si však z domu vzala pouze jedno jablko. Kolik jablek Livia
nasbírala, pokud k tomu připočteme jablko, které si nesla z domu?
Drusus šel na trh a koupil 3 prasata a 80 slepic. Kolik sesterciů Drusus utratil?

Agrippina pozvala na oslavu svých narozenin 101 hostů. Každý ale přivedl 4 své příbuzné. Kolik hostů přišlo
na Agrippininu oslavu?
Konsulovo vojsko při přezimování v Hispánii doplnilo decimací ztracené vojáky do plného stavu. Kolik mužů čítá
konsulovo vojsko?

Marcus na smrtelné posteli propustil všechny své otroky na svobodu. Kolik osob se tím stalo propuštěnci?
Agrippina vyhnala ze své oslavy narozenin všechny nepozvané osoby. Kolik hostů zůstalo na Agrippinině oslavě?
Gaius a Lucius zjistili, že křížovou osmičku jim snědl pes. S kolika kartami Gaius a Lucius hrají?

Tiberius nakoupil 7 třináctikilových pytlů obilí, za cenu 11 talentů za kilo. Kolik Tiberius za obilí zaplatil?
Celý týden trvaly gladiátorské hry. Každý den gladiátoři zabili 47 lvů, dvakrát tolik tygrů a k tomu 2 křesťany. Kolik
mrtvých po skončení her zůstalo?

Kleopatra byla jmenována spoluvladařkou svého bratra Ptolemaia XII. sedm let před zavražděním Julia Caesara.
Kterého roku se tak stalo?
Livia se opět vypravila na čtyři týdny do sadu sbírat jablka. Kolik jablek Livia nasbírala za další čtyři týdny, jestliže
k tomu opět připočteme jedno jablko, které si Livia donesla z domu?


