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X. SLOVNÍ ÚLOHY 

Slovní úlob;y řešíme úsudkem, graficky, rovnici o jedné 

neznámé nebo soustavou rovnic o dvou neznámých . 

Řešitel slovní úlohy si zvolí způsob, který mu nejlépe 

vyhovuje. 

Na upravené staré čínské úloze si ukážeme různé způsoby 

řešeni. 

PŘÍKLAD 57 
Po dvoře běhali králíci a slepice. Dohromady měli 17 

hlay a 44 nohou. Kolik tam bylo králíků a kolik slepic? 

1. Graficky. K ilustračnímu znázorněni situace užijeme sche

matický obrázek slepice q a schematický obrázek králíka ,R.. 
Nejprve si vyznačíme 17 hlav 

o o o o o o o o o 

o · o o o o o o o 

Předpokládáme, že na dvoře jsou samé slepice, proto k vyzna-

čeným hlavám přimalujeme po .dvou nohách. 

R ~ ~ ,R ,R R ,R 5< ,R 

~ ~ ,R R ,R R R R 



- 168 -

,-vyčerpáno 34 nohoufl 
Lzbývá 10 nohou J 

Poněvadž králík má 4 no~y,'budeme na schematickém obrázku 

ptidávat po 2 nohách tak dlouho, až vyčerpáme 10 nohou. 

~ R ~ R R ,R ,R ,R R 

R ~ ~ R R R R .R 
Poznámka: Z důvodu názornosti a lepšího pochopení jsme uděla-

li 3 obrázky. Řešitel úlohy však vše provede do jediného ob-

rázku. 

z;kouška 

Správnost výsledku musíme ověřit dosazením do textu úlohy. 

5 králíků•••••••••• 5 hlav 20 nohou 

12 slepic ••.•••.••. 12 hlav 24 nohou 

celkem ••••••••••••• 17 hlav 44 nohou, což odpoví-

dá podmínkám úlohy. 

Odpověcl 

Po dvoře běhalo 5 králíků a 12 slepic. 
2. Úsudkem. Předpokládejme, že na dvoře jsou jen samé slepi-

ce. Pak by měly 17 hlav a 34 nohou. Poněvadž jsou na dvoře 

ještě králíci, kteří mají o dvě nohy více než slepice, musí 

zbývajících 10 nohou patřit králíkům. Tedy po dvoře běhá 

(10 : 2 = 5) králíků. 

Zkouška jako v 1. 

0dpověa jako v 1. 

3. Rovnicí o jedné neznámé. Za nezn~mou pokládejme počet krá-
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líků a označme ji !i pak počet slepic je 17 - x. / 

Počet noh ou králíků je 4x a počet nohou slepic je 2 • (17r x) • 

Sestavíme rovnici 4x + 2. (17 - x) = 44. 

Jejím řešením je x = 5. 

Králíků je 5, slepic je 17 - 5 = 12. 

Zkouška jako v 1. 

Odpověa jako v 1. 

4. Soustavou dvou rovnic o dvou neznámých 

Neznámý počet králíků si označme x a neznámý počet slepic Z• 

Počet králíků a slepic/dohromady je x + Y = 17. 

Králíci mají 4x nohou, slepice mají 2y nohou. Dohromady mají 

4x + 2y = 44 nohou. 

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 

X + y = 12 

:ix + 2y = 44 
a y = 12.Řešením této soustavy je x = 5 

Zkouška jako v 1. 

Odpověa jako v 1. 

PŘÍKLAD 58 
Pěti zaměstnancům závodu byly vyplaceny prémie tak, že 

každý následující dostal o 500 Kčs méně než předcházející za

městnanec. Kolik Kčs prémii dostal každý zaměstnanec, jestli

že na všech pět prémií bylo celkem vyplaceno 11 000 Kčs? 

Řešení 

Úlohu budeme řešit úsudkem. Můžeme začít např. od prvního za-
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městnance, který dostal největší prémii, ale výhodnější je 

začít od-Posledního zaměstnance, který dostal nejmenší pré

mii. Částku 500 Kčs budeme pak totiž přičítat. 
5. zaměstnanec (poslední) ••• prémie 

4. zaměstnanec •••••••••••••• prémi _e + 500 Kčs 
3. zaměstnanec ......,; ...... . prémie+ 1 000 Kčs 
2. zaměstnanec .............. prémie+ l 500 Kčs 
1. zam ě stnanec ............. . prémie+ 2 000 Kčs 
celkem ............. 5 Prémií+ 5 000 Kčs= 11 000 Kčs 

5 prémií= 11 000 Kčs - 5 000 Kčs = 
= 6 000 Kčs 

1 _prémie= 6 000 Kčs 5 = 1 200 Kčs 
Zkouška 

3 200 Kčs+ 2 700 Kčs+ 2 200 Kčs+ 1 700 Kčs+ 1 200 Kčs= 
; 11 000 Kčs, což odpovídá podmínkám úlolzy. 

Odpověct 

1. zam ě stnanec dostal 3 200 Kčs, 2. zamě stnanec 2 700 Kčs, 

3. zaměstnanec 2 200 Kčs, 4. zam ě stnanec_ l_200 Kčs a 5. _za-:

méstnsnec 1 200 Kčs. 

Úloh~ 

575 Čtyřem osobám byly p ostupn ě vyplacen y prémie tak, že 

Každá následující osoba dostala dvojnásobek toho, co do

stala osoba předcházející. Kolik korun prémií dostala 

každá osoba, jestliže celkem na všechny čtyři prémie by

lo vyplaceno 2 625 Kčs? 

[175 Kčs, 350 Kčs, 700 Kčs, l 400 Kčs] 
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576 Pěti nejúsp ě šn ě jším řešiteló.m II. kola matematické olym

piády se má na knižní dary rozdělit částka l 200 Kčs tak , 

aby druhý a každý následující dostal vždy o 50 Kčs méně 

než předcházející. Určete jednotlivé částky. 

[340 Kčs, 290 Kčs, 240 Kčs , 190 Kčs, 140 Kčs] 

577 Tři dělnice vysázel;y za den 3 555 sazenic rajských jab

líček. První pracovala v normě, druhá v;ysázela o 120 sa

zenic více a třetí o 135 sa zenic více ne ž _první d ě lnice • 

Kolik kusů byla norma? 

[ 1 100 sazenic] 

5'78 Vým ěra dvou sousedních parcel je 964 m 
2 

• Výmě ra druhé 

parcely je O 77 m2 menší, než je dvojnásobe k vým ěry první 

parcely. Určete výmě ry obou parcel. 

P ŘÍKLAD 59 
v trojúhelníku ABCje strana BC o 3 cm delší než strana 

AC a strana AB je o 2 Cm kra tší než strana AC. Obvod trojúhel

ní ku ABC je 31 cm. Vypočt ě te dé.lk;y jednotlivých s trail, 

Řešení 

Podmínky úlohy si vyznačíme graficky, 

C
A 3cm 
B l------------,---,C 

2 cm I
A1----------~B--7 
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Chceme-li mít všechey tři strany stejně dlouhé, jako je stra

na AC, musíme od straey BC odečíst 3 cm a ke straně AB při
číst 2 cm. 

3. d(AC) = 31 cm - 3 cm+ 2 cm= 30 cm 

d(AC) = 10 cm 

d(BC) = 13 cm (AB) =d 8 cm 
Zkouška 

d(BC) -d(AC) + 3 cm= 10 cm + 3 cm= 13 cm 
d(AB) -d(AC) - 2 cm= 10 cm - 2 cm= 8 0111 
d(AB) + d(BC) + d(CA) = 8 cm+ 13 cm + 10 cm= 31 cm, což od-
povídá podmínkám úloh;y. 

Odpov~ct 

Dél,k;Y stran 6. ABC jsou 8 cm, 13 cm a 10 cm. 

1Ťlohy 

579 Určete čtyři po sobě následující lichá čísla tak, aby 

jejich součet byl 472. 

[115; 117; 119; 121] 

580 Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel ta

kových, že součet prvního a třetího čísla je 368. 

[552] 

581 Součet čtyř po sobě následujících celých čísel, z nichž 

každé následující je o pět větší, je 2. Určete tato čís
la, 

[ -7; -2; 3; 8 J 
582 Ve třech skladištích bylo uloženo celkem 70 tun obilí. 

V druhém skladišti bylo uloženo o 8,5 t méně a ve tře-
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tím skladišti o 3,5 t více než v prvním skladišti. Kolik 

tun obilí bylo uloženo v jednotlivých skladištích? 

[25 t; 16,5 t; ~8,5 t] 

583 Spolužáci K, L, P, T, E vydělali na brigádě celkem 

1 345 Kčs. Žák K prohlásil: Vydělal jsem o 135 Kčs více 

než L, o 74 Kčs více než P, o 9.8 Kčs více než T, ale o 

37 Kčs méně než E:. Kolik korun každý z nich vydělal? 

[_323 Kčs, 188 Kčs, 249 Kčs, 225 Kčs, 360 Kčs] 

584 Zákazník si kupoval tři košile, Nejprve si vybral bílou 

košili, pak,sportovní, která byla o 32 Kčs dražší než bí

lá košile, a konečně košili s krátkým rukávem, která by

la o 27 Kčs levnější než bílá košile, Celkem zaplatil 

449 Kčs. Kolik zaplatil za jednotlivé košile? 

[bílá 148 Kčs, sportovní 180 Kčs, krátký rukáv 121 Kč~ 

585 V trojúhelníku ABC je velikost vnitřního úhlu~ o 8° vět

ší než velikost vnitřního úhlu J., a velikost vnitřního 

úhlu ( je dvakrát větší než velikost úhlu~. Určete veli-

·kosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, 

586 V šesté a s .edmé třídě je dohromady 58 žáků, v šesté a os

mé třídě je cellcem 57 žák6,, v sedmé a osmé třídě je 59 

žáků, Kolik žáků je a) ve všech třídách dohromady, 

b) v jednotlivých třídách? 

~7 žáků; 6,tř. 28 žáků; 7.tř. 30 žák!l; 8,tř, 29 žák~ 

587 1 800 šroubů má být rozděleno na 3 skupiny tak, aby v I, 

skupině bylo o 400 šroubů více než ve II. skupině 
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a ve II. skupin ě o 200 šroubů méne· než ve III. skupině. 

Kolik šroubů bude v každé skupině? 

[800 š roubů; 400 š roubů; 600 š roubů] 
588 Tři zam ě stnanci dostali za zle pš ovací návrh odměnu 

5 000 Kčs. Peníze si rozd ě lili podle prá ce, kterou na 

návrhu vykonali. První dosta l dvakrát víc ne ž druhý, dru-
hý tři krá t víc než třetí, Kolik korun dostal každý? 

[ 3 000 Kčs; l 500 Kčs ; 500 Kč s] 
589 Ve třech nádobách je celkem 19,5 ,l vody. Prostřední ná

doba obsahu ie č+--.•··kr·t í 
L • v„r1 a v ce vod;y než nejmenší nádoba a 

největší nádoba ob h · d sa UJe vakrát tolik vody jako pro-

střední nádoba, Kolik litr ů vod v J'e v kaz·dÁ ., - nádobě ? 

[12 .ť; 6 .l; 1,5 t] 
590 Jestliže dé lku stranv čtverce · t·· ., zve s1me o její jednu tře-

tinu, zv ě tší se obvod čtverce o 18 cm. 
Vy p očtěte délku 

stran;y čtve rce , 

591 V sout ě ži n á h la n vr p akátu jsou v"psá nv tr· 1· ., • .., cen y v c el-
kové částce 11 400 Kčs tak, že druhá cena 

tvoří dvě tře-

tiny první ceny a třetí cena dvě třetinv druhé ., ceny • . Ja-
ké částky jsou vyp sány na jedn otlivé ceny ? 

[5 400 Kčs; 3 600 Kčs; 2 400 Kč ~ 
592 35 litrů benzínu se má lí roz t do 4 kanystrů tak, aby ve 

třetím kanystru bylo o 5 litrů mén ě než v prvním kanys

tru, ve čtv rt ém kanystr u o 10 litrů více než ve t~etim 

kanystru, a v druhém kanystru polovinu toho, kolik je 
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v pI"Vllim kanystru. Kolik litrů benzinu je v jednotlivých 

kanystrech? [10 1.; 5 i.; 5 J,; 15 ~ 

593 Závod se skládá ze tří pobočných závodů s celkovým poč

tem 2 406 zaměstnanců. Druhý pobočný závod má o 76 za

městnanců méně než první pobočný závod a třetí pobočný 

závod má o 212 zaměstnanců více než druhý pobočný závod. 

Kolik zaměstnanců mají jednotlivé pobočné závody? 

[782; 706; 918 zaměstnanců] 

594 1-ietr látky zlevnil o 42 Kčs, takže 4 m látk;y za novou 

cenu byly o 20 Kčs levnější než 3 m látk;y za starou ce

nu. Jaká byla stará a jaká nová cena 1 m látky? 

[148 Kčs; 106 Kčs] 

595 Občan A odpracoval již 42 bri gádnických hodin, čímž spl

nil~ svého závazku. Kolik hodin musí ještě odpracovat, 

chce-li závazek splnit na 104 %? Výsledek zaokrouhlete 

na celé hodiny. 

[60 hodin J 
596 V závodě vyrobili za 4 týdny 6 120 součástek. Výroba 

v 1. - 3. týdnu byla stejná, ve 4. týdnu zvýšili výrobu 

o 8 %. Kolik součástek vyrobili v 1. · týdnu? 

[1 500 součástek] 

597 Dětský bazén se naplní jedním přítokem za 5 hodin, dru

hým přítokem za 7 hodin. Za kolik hodin se naplní oběma 

přítoky současně? Výsledek vyjádřete v hodinách a minu-

tách. 

[2 h 55 min J 
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598 Nádrž se naplní větším čerpadlem za 12 hodin, menším 

čerpadlem za 15 hodin. Za jak dlouho se nádrž naplní, 

zapneme-li obě čerpadla současně? 

[za 6 h 40 min] 

599 i-;aminka koupila 5 m tesilové látky a 3,5 m vlněné látky. 

Jeden metr vlněné látky byl o 210 Kčs dražší než jeden 

metr tesilové látky. Celkem zaplatila 2 010 Kčs. Kolik 

korun stál l metr tesilové látky a kolik korun 1 metr 

vlněné látky1 

[150 Kčs; 360 Kčs] 

600 5 kg materiálu A a 8 kg materiálu B stálo 128 Kčs. 1 kg 

materiálu B byl o 3 Kčs dražší než l kg materiálu A. Zač 

byl l kg materiálu A a zač byl 1 kg materiálu B? 

[8 Kčs; 11 Kčs] 

601 5 litrů bílého vína a 6 litrů červeného vína bylo za 

432 Kčs. l litr červeného vína je o ó Kčs dražší než 

l litr bílého vína. Kolik korun zaplatíme za 2 litry bí

lého a 2 litry červeného vína? 

[156 Kčs] 

602 Žáci 8. ročníku byli na třídenním výletu a ušli celkem 

42 km. První den ušli dvakrát více než třetí den a dru

hý den o 4 km více než třetí den. Kolik kilometrů ušli 

každý den? 

[19 km; 13,5 km; 9,5 1on] 
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PŘÍKLAD 60 
Pepík byl s maminkou na nákupu. Maminka koupila ,2 kg 

broskví a 5 kg brambor a platila 60,50 Kčs. Sousedka koupila 

3 kg broskví a. 4 kg brambor a platila 82 Kčs. Pomozte Pepíko

vi vypočítat, co stál l kg broskví al kg brambor. 

Řešení 

1. Úsudkem. Přehledně si zapíšeme podmínky. 

2 kg broskví 5 kg brambor 60,50 Kčs (1) 

3 kg broskví 4 kg brambor 82 100 Kčs _ (2) 

Upravíme tak, abychom dostali v obou řádcích stejné množství 

bua broskví, nebo brambor. Abychom v obou řádcích dostali 

stejné množství broskví, znásobíme řádek (1) třemi a řádek 

(2) dvěma. 

6 kg broskví 15 kg brambor•••••• 181,50 Kčs 

? ... kg broskví , •• , • 8 kg brambor 164, 00 Kčs 

Nyní od řádku (J) odečteme řádek (4) a dostaneme 

7 kg brambor 17,50 Kčs 

l kg brambor 17,50 Kčs : 7 = 2,50 Kčs 

Z řádku (1) vypočteme cenu broskví zal kg. 

2 kg broskví •••••• 60,50 Kčs - 5 2,50 Kčs= 

= 60,50 Kčs - 12,50 Kčs= 48 Kčs 

1 kg broskví 48 Kčs : 2 = 24 Kčs 

2. Soustavou dvou rovnic o dvou neznámých 

Neznámou cenu 1 kg broskví označíme~ a neznámou cenu l kg 

brambor ~značíme z. 
Z daných podmínek se8tavíme soustavu. dvou ·rovnic o dvou ne

známých: 
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2x + 5;y .: 60,5 

3x + 4y .: 82 

~ešením je x.: 24, y = 2,5. 

Zkouška 

2 • 24 Kčs = 48 Kčs 5 . 2,50 Kčs = 12,50 Kčs 

48 Kčs+ 12;50 Kčs = 60,50 Kčs 

3 . 24 Kčs ;;: 72 Kčs 4 • 2,50 .Kčs = 10 Kčs 

72 Kčs+ 10 Kčs= 82 Kčs, 

což odpovídá podmínkám úlohy. 

Odpověa 

1 kg broskví stál 24 Kčs, 1 kg brambor 2,50 Kčs. 

6 1 o hy 

603 5 kg zboží E a 7 kg zboží F stojí 147 Kčs. 

7 kg zboží E a 3 kg zboží F stojí 131 Kčs . 

Kolik Kčs stojí 1 kg zboží každého druhu? 

[14 Kčs; 11 Kčs] 

604 Za pět lahví piva a 3 kg cukru se zaplatilo v samoobslu

ze 47 Kčs. Za osm lahví piva a 1,5 kg cukru se zaplatilo 

48,80 Kčs. Kolik korun stála l láhev piva a kolik 1 kg 

cukru? 

[4,60 Kčs; 8 Kčs] 
' 605 12 m,hedvábné látky a 5 m pánské vlněné látky stálo 

3 290 Kčs. 7 m hedvábné látk;y .a 4 m pánské vlněné látky 

stálo 2 385 Kčs. Zač byl lm hedvábné látky a zač 1 m 

pánské vlněné látky? 

[95 Kčs; 430 Kčs] 
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606 5 krabiček sardinek a 3 láhve vína stojí 196 Kčs. 

3 krabičky sardinek a 2 láhve vína stojí 128 Kčs. 

Kolik Kčs zaplatíme za 2 krabičky sardinek a 1 láhev ví -

na? L68 Kčs] 

607 Do bazénu nateče rourou R za 3 hodiny a rourou S za 4 ho

diny celke m 2 150 hl vody. Rourou R za 4 hodiny a rourou 

S za 2 hodiny by nateklo 1 700 hl vody. Kolik hektolitrů 

vody nateče rourou R a kolik rourou S za 1 hodinu? 

~50 hl; 350 h~ 

608 Dělníci hloubili jámu. Když pracovali 5 hodin bez rýpad

la a 3 hodiny s rýpadlem, odstranil i celke m 60 m3 zemi 

ny. Když pracovali 2 hodiny bez rýpadla a 6 hodin s rý

padlem, odstranili celkem 96 m3 zeminy, Kolik krychlo

výc h metrů zeminy odstrani li d ě lníci za 1 hodinu bez rý

pad l a a kolik s rýpadlem? 

609 Bazén obsahuje 220 m3 vody. Vypouště t ho můž eme bud 

a ) 10 hodin rourou Ba souča sn ě 8 hodin ro ,.irou A, nebo 

b) 10 hodin rourou A a současně 7 hod i n r ourou B. 

Kolik metrů krychlových vody vyteče za 1 hodinu rourou 

A a kolik rourou B? 

610 Alena kupovala líst ky do kina pro dv ě sku piny spoluž áků. 

Pro prv ní skupinu koupila 7 lístků na I. místo a 5 l í s t 

ků na II. místo a zaplatila 62 Kčs. Pro druhou skupinu 

koupila 11 lí s tků na I. místo a 4 lístky na II. místo a 
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zaplatila 82 Kčs. Kolik korun stál lístek na I. místo a 

kolik korun lístek na II. místo? 

[ 6 Kčs; 4 Kčs] 

611 Spolužáci Milan a Karei odevzdali dohromady 52 kg sběru. 

Milan odevzdal o 11 kg méně než Karel. Kolik kilogramů 

každý odevzdal? 

[ 20,5 kg; 31,5 kg] 

612 Pro stanový t ábor PO bylo zakoupeno 60 masových konzerv 

dvojího druhu, hovězí po 16,20 Kčs, vepřové po 14 Kčs. 

Celkem bylo zaplaceno 917 Kčs. Určete, kolik konzerv by

lo hovězích a kolik vepřových. 

~5 hov,ězich, 25 vepřovýc~ 

613 Za sedm aktovek dvojího druhu bylo zaplaceno 1 625 Kčs. 

Dražší aktovka stála 350 Kčs, levnější 75 Kčs. Kolik 

dražších a kolik levnějších aktovek bylo zakoupeno? 

[4 dražší a 3 levnější] 

614 V zásilce bylo účtováno 65 knižních publikaci dvojího 

druhu v celkové ceně 3 171,50 Kčs. Publikace I. druhu 

byla za 29,50 Kčs, publikace II. druhu za 58 Kčs. Kolik 

publikací každého druhu bylo v zásilce? 

[21 publikaci I. druhu; 44 publikaci II.] 
druhu 

615 Pro pionýrský tábor bylo zakoupeno 60 konzerv hovězích 

a vepřových o celkové hmotnosti 25,1 kg masa. Vepřová 

konzerva obsahovala 415 g masa, hovězí 425 g masa. Urče

te, kolik konzerv bylo , hovězich a kolik vepřových. 

[20 hovězích a 40 vepřových konzerv] 
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616 V žákovském internátu je ve 48 pokojích ubytováno cel~ 

kem 173 žáků. Některé pokoje jsou třílůžkové, některé 

čtyřlůžkové. Určete, kolik pokojů je třílůžkových a ko~ 

lik čtyřlůžkových. 

[19 třílůžkových, 29 čtyřlůžkových] 

617 Do 45 plechovek, z nichž některé jsou pětilitrové a ně

které třílitrové, máme uskladnit 7 konvi oleje po 25 

litrech, Kolik musíme mít třílitrových a kolik pětilit

rových plechovek? 

[25 plechovek třílitrových, 20 plechovek pětilitrových] 

Sl8 Denní produkce mléka 630 litrů by la k odvozu slita do 

22 konvi, z nichž některé byly po 25 litrech, jiné po 

35 litrech. Všechny konve byly plné. Kolik bYlo jednot

livých konví? 
[14 konvi a 25 Z; 8 konví a 35 ,i] 

619 V krejčovské dílně mají 93 m látky, ze které mají ušít 

celkem 34 obleky. Na jinošsk;ý oblek se _ spotřebuje 2,1 m 

látky a na pánský oblek 3,3 m látky. Kolik jinošských a 

kolik pánských obleků ušijí, má-li se spotřetovat všecr-

na látka beze zbytku? 
[16 jinošských a 18 pánských obleků] 

620 Pokladník vyplatil 1 390 Kčs padesáti bankovkami v hodno

tě po 20 Kčs a 50 Kčs, Kolik bylo bankovek po 20 Kčs a 

kolik bankovek po 50 Kčs? 

[37 bankovek po 20 Kčs, 13 bankovek po 50 Kč~ 

621 Ze dvou druhů čaje v cen:ě·-170 'Kčs a 210 Kčs za 1 kg se 

má připravit 25 kg směsi v ceně 186 Kčs za 1 kg. Kol ik 
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kilo gramů každého čaje j e třeba smíchat? 

[15 kg po 170 Kčs, 10 kg po 210 Kč~ 

622 l(ě sí ční p lat zam.§stnance · č inil 1 830 Kčs. B ěhem roku mu 

byl plat zvý š en o 145 Kčs m ě síčně. Vyp o čtě te, od kte r ého 

. i::_§síce byl zam ě stnanci plat zvý šen, jest liže jeho příj em 

za cel ý rok či::úl 23 120 Kčs. 

[od května] 
.,

623 Na nádraží přijel vlok o 42 vagonech a přivezl 750 tun 

uhli. n ě které vag ón:; b;yl;y patnác ti tunové a ji né dvaceti

v~nov é. Kolik vagónů bylo patnqc tibi nových a kolik dva

ce ti vu.no-rýcb?- , ,
18 va gonů pa tn ácti tunov ý ch, 24_vagonů dvaceti tuno ..:-jL 

vých 

524 Na stá nek dovezli dva druhy broskví, celkem J50 kg . 

Broskve I. druh u stály 20 Kčs za 1 kg, broskve II. dru

hu 14 Kčs za 1 kg. Prodávající za všechny broskve utržil 

6 190 K č s. Kolik kilogramů broskví I. druhu a kolik kilo

g ramů broskví II. druhu dovezli na stánek? 

[215 kg I. druhu; 135 kg II. drah~ 

625 Ře šte úlohu z učebn ic e matema ti ky pro 2. ro:'.:ník ZŠ. Žák 

má ve staveb nici 15 volantů a 53 koleč ek. Ze všech volan

tů a koleček se st avu j e tříkolky (1 vola nt a 3 kol ečka ) a 

autíčka (1 volant a 4 kolečka). Kolik sestavil tříkolek 

a kolik autíček ? 

[7 tříkolek a 8 autíček] 

626 Dílna A je schopna splnit určitou zakázku za 8 směn, dí l 

na B za 10 směn. Za kolik smě n bude zakázka spln ě na, pra-
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cuje-li na ni první dvě smě ny jen dílna A a zbývající 

směny ob ě dílny? 

PŘÍKLAD 61 
Jsou dány tři kružnice, z nichž každé dvě mají navzájem 

vnější dotyk. Poloměr druhé kružnice je o 2 cm menší než po

loměr první kružnice a poloměr třetí kružnice je o 3 cm v ět

š í než poloměr druhé kružnice. Středy t ě chto kružnic tvoří 

vrcholy trojúhelníku, jehož obvod je 22 cm. 

Určete délky poloměrů jednotlivých kružnic. 

Řešení 

Za neznámou zvolíme velikost poloměru první kružnice a ozna-

číme ji ·2S• 

Poloměr první kružnice je x cm, 

poloměr druhé kružnice je (x 2) cm, 
r

poloměr třetí kružnice je Lex- 2> + 3]cm= (x + 1) cm. 

Obvod trojúhelníku, jehož vrcholy jsou středy tří kružnic 

(viz obr.), je dvojnásobek součtu jejich polomě rů, tedy 
r -~ 

2 Lx + (x - 2) + (x + 1 >J cm. 

Současně podle zadání je obvod tohoto trojúhelníku 22 cm. 

Nůž eme proto sestavit rovnici: 

2 [x+ (x - 2) + (x + 1>] ::: 22 /:2 

X+ X - 2 + X+ 1 ::: 11 

3x - 1 ::: 11 /+l 

3X 12 / :3::: 

X = 4 
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X-2 

S1 

X/
'/

/
L---

X 

Pobměr první kružnice je 4 cm. Poloměr druhé kružnice je o 

2 cm menší než poloměr první kružnice, jeho délka je 2 cm, 

Poloměr třetí kružnice je o 3 cm větší než poloměr druhé 

kružnice, jeho délka je 5 cm, 

Zkouška 

Obvod trojúhelníku, jehož vrcholy jsou středy kružnic, je 

2 . 4 cm+ 2.2 cm+ 2.5 cm= 8 cm+ 4 cm+ 10 cm= 22 cm, což 

odpovídá podmínce úlohy. 

Odpověd. 

Poloměr první kružnice je 4 cm, druhé 2 cm a třetí 5 cm. 

Ú 1 o hy 

627 Ve škole byla vyhlášena soutěž ve sběru léčivých bylin, 

~áci jedné třídy se zaměřili na sběr tří druhů léčivých 
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bylin a přitom každý žák sbíral právě jednu z bylin. 

Jitrocel kopinatý sbíralo o 2 žáky méně než vlčí mák, 

heřmánek pravý sbíralo o 4 žáky více než jitrocel kopi

natý. Ve třídě bylo celkem 36 žáků. Vypočítejte, kolik 

žáků sbíralo heřmánek pravý, kolik vlčí mák a kolik jit-

rocel kopinatý. 

[Heřmánek pravý sbíralo 14 žáků, vlčí mák 

12 žáků a jitrocel kopinatý 10 žáků.] 

628 JZD má na½ výměry obdělávané půdy zasety obiloviny a 

na~ výměry má okopaniny. Jaká je výměra družstvem obdě

lávané půdy, jestliže výměra půdy s obilovinami je o 

60 ha větší než výměra půdy s okopaninami? 

[240 ha] 

629 Obdélník má délku o 6 m větší než šířku, čtverec o stra
2ně rovné délce obdélníku má obsah o 78 m větší než ob

délník. Určete rozměry obdélníku, 

[délka je 13 m, šířka je 7 m] 

630 V uhelném skladu rozvezli obdrženou zásilku uhlí během 

tří dnů, První den rozvezli třetinu zásilky, druhý den 

dvě pětiny zé zbytku a třetí den rozvezli jOO tun uhlí. 

Kolik tun uhlí rozvezli první den a kolik druhý den? 

[250 tun; 200 tun] 

PŘ f K LA D 62 
Pionýři jedné školy se zavázali, že během tří roků vysá

zejí 2 950 stromků, a to tak, že v druhém roce vysázejí o 

25 % více stromků než v prvním roce a ve třetím roce o 15 % 




