
Oddělení A: 

Př. 1: Pokladník v kině prodává 

vstupenky po 50 Kč a 40 Kč. Má 

prodáno 143 vstupenek a utržil 

celkem 6340 Kč. Kolik kterých 

vstupenek prodal? 

Př. 2: Kolik litrů 40% kyseliny 

musíme přidat do 4 litrů 85% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 12 hodin, druhý za 18 

hodin. Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 
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Př. 1: Pokladník v kině prodává 

vstupenky po 50 Kč a 40 Kč. Má 

prodáno 143 vstupenek a utržil 
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vstupenek prodal? 

Př. 2: Kolik litrů 40% kyseliny 

musíme přidat do 4 litrů 85% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 12 hodin, druhý za 18 

hodin. Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

 

 

 

Oddělení B: 

Př. 1: Obchodník si rozměnil v bance 

1000 Kč na deseti a dvacetikoruny. 

Měl celkem 70 mincí. Kolik měl 

desetikorun a kolik dvacetikorun? 

Př. 2: Kolik litrů 85% kyseliny 

musíme přidat do 14 litrů 40% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 6 hodin, druhý za 9 hodin. 

Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

Oddělení B: 

Př. 1: Obchodník si rozměnil v bance 

1000 Kč na deseti a dvacetikoruny. 

Měl celkem 70 mincí. Kolik měl 

desetikorun a kolik dvacetikorun? 

Př. 2: Kolik litrů 85% kyseliny 

musíme přidat do 14 litrů 40% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 6 hodin, druhý za 9 hodin. 

Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

 

 

 

 

Oddělení A: 

Př. 1: Pokladník v kině prodává 

vstupenky po 50 Kč a 40 Kč. Má 

prodáno 143 vstupenek a utržil 

celkem 6340 Kč. Kolik kterých 

vstupenek prodal? 

Př. 2: Kolik litrů 40% kyseliny 

musíme přidat do 4 litrů 85% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 12 hodin, druhý za 18 

hodin. Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

Oddělení A: 
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vstupenek prodal? 

Př. 2: Kolik litrů 40% kyseliny 

musíme přidat do 4 litrů 85% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 12 hodin, druhý za 18 

hodin. Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

 

 

 

Oddělení B: 

Př. 1: Obchodník si rozměnil v bance 

1000 Kč na deseti a dvacetikoruny. 

Měl celkem 70 mincí. Kolik měl 

desetikorun a kolik dvacetikorun? 

Př. 2: Kolik litrů 85% kyseliny 

musíme přidat do 14 litrů 40% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 6 hodin, druhý za 9 hodin. 

Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

Oddělení B: 

Př. 1: Obchodník si rozměnil v bance 

1000 Kč na deseti a dvacetikoruny. 

Měl celkem 70 mincí. Kolik měl 

desetikorun a kolik dvacetikorun? 

Př. 2: Kolik litrů 85% kyseliny 

musíme přidat do 14 litrů 40% 

kyseliny, potřebujeme-li získat 

roztok 50%? 

Př. 3: První dělník by danou práci 

vykonal za 6 hodin, druhý za 9 hodin. 

Za kolik hodin vykonají práci 

společně? Uveď v hodinách a 

minutách. 

 


