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Př. 2: Starším kotlem se vytopí budova za 

8 hodin, novějším kotlem za 4 hodiny. 

Starším kotlem se budova vytápěla, ale po 

dvou hodinách muselo být zatopeno i v 

novějším kotli. Jak dlouho trvalo vytápěné 

budovy? 

Př. 3: Vodní nádrž se prvním čerpadlem 

vyprázdní za 6 hodin, druhým za 2 hodiny. 

Protože musela být vyprázdněna za 1 

hodinu, musela být najednou spuštěna tři 

čerpadla. Za jak dlouho by se nádrž 

vyprazdňovala pouze třetím čerpadlem? 

Př. 4: V Kocourkově se jedenkrát ročně plní 

městská sýpka. Pracovité kočky by sýpku  

naplnily samy za 2 hodiny, ale kocourům by 

stejná práce trvala 5 hodin. Myšky zlodějky  

umí plnou sýpku vyprázdnit za 10 hodin.  

(Veškeré činnosti se provádějí rovnoměrným 

tempem.) Letos se do plnění prázdné sýpky 

pustili nejprve samotní kocouři. Po hodině 

práce jim přišly pomoci kočky, ale současně 

s nimi začaly sýpku vykrádat myšky. Všichni 

pak pokračovali až do okamžiku, kdy byla 

sýpka plná.  

Vypočtěte, za jak dlouho se prázdná  

sýpka naplnila. 

Zapište zlomkem, jakou část sýpky myšky 

rozkradly. 

Př. 5: Kohoutkem se nádrž naplní za 5 

minut, odpadovým otvorem se plná nádrž 

vyprázdní za 7 minut. Za jak dlouho se 

naplní prázdná nádrž, bude-li současně 

otevřen kohoutek i otvor pro výtok? 
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