
Kolik koksu je třeba k výrobě jedné tuny železa, když se při výrobě železa 
spotřebuje třikrát víc koksu než vápence a dvakrát víc rudy než koksu? 
Spotřebovaných surovin je čtyřikrát více než vyrobeného železa.

Řešení:

Vápenec……x tun
Sestavená rovnice:
x+6x+3x=4
            x=0,4
1 tuna železa – 0,4 t vápence

 2,4 t rudy
 1,2 t koksu

Rovnoramenný trojúhelník má základnu o 3,4 cm delší než rameno.Jeho obvod je
 46 cm. Vypočítej délky stran trojúhelníku.

Řešení:
rameno trojúhelníku…… x  cm
Sestavená rovnice: 
(obvod trojúhelníku: a+b+c=o)
                        x+x+(x+3,4)=46
                                          x=14,2 cm
Ramena trojúhelníku : 14,2 cm, základna: 17,6 cm

V řadě stojí 5 lidí tak, že každý soused po pravé ruce má hmotnost o 3 kg 
větší. Nejtěžší a nejlehčí má hmotnost dohromady 108 kg. Jakou hmotnost má    
nejlehčí člověk?

Řešení:    nejlehčí……..x kg
1. člověk……x  kg
2. člověk……x+3  kg
3. člověk……x+6  kg
4. člověk……x +9 kg
5. člověk……x +12 kg

Součet hmotnosti nejlehčího a nejtěžšího: ……. x+x+12=108
x=48  kg

nejlehčí: 48 kg   nejtěžší: 60 kg



Rodina veze na dovolenou 20 krabic džusu, v některých je 0,2 litru a v některých 
0,25 litru. V krabicích je celkem 4,6 litru džusu. Kolik vezli menších a kolik větších 
krabiček?

Řešení:    
0,2  (l)…….x(ks)…….…..0,2x
0,25 (l)…...(20-x)….0,25(20-x)
Sestavená rovnice: 0,2x+0,25(20-4)=4,6

  x=8
0,2 litru…. 8 ks;       0,25 litru…. 12ks

Bylo zakoupeno 60 konzerv hovězích a vepřových o celkové hmotnosti 25,1 kg masa. 
Vepřová konzerva obsahovala 415 g masa, hovězí 425 g masa. Určete kolik bylo 
hovězích a kolik vepřových konzerv.

Řešení:
60 konzerv;  25,1 kg = 25 100 g
Hovězí:    425 (g)…..60-x  (ks)…..425(60-x)
Vepřové:  415 (g)………x  (ks)……....415x
Sestavená rovnice:  425(60-x)+415x=25 100
                                                         x=40
Vepřových konzerv : 40 ks;  hovězích : 20 ks

8 kg zboží dražšího o 50,- Kč za 1 kg bylo smíšeno se 2 kg zboží levnějšího. Jeden 
kilogram směsi stál 140 Kč. Kolik Kč stál 1 kg každého druhu?

Řešení:
Dražší:  x (Kč)………...8(kg)………8x
Levnější: x-50 (Kč).......2 (kg)…..2(x-50)
Celkem 10 kg směsi v hodnotě 1 400 Kč
Sestavená  rovnice: 8x+2(x-50)=1400

       x=150
Dražší zboží: 150 Kč/kg, levnější 100 Kč/kg



Turista vyšel na túru v 10h 30 min a šel rychlostí 5 km/h. V půl druhé za ním vyjel 
cyklista rychlostí 14 km/h. Kdy ho dohoní?

Řešení:
CH C

s 5(x+3) =14x
v 5 (km/h) 14 (km/h)
t (x+3) x

       Sestavená rovnice:  5(x+3)=14x
x=5/3 (hod)

        5/3 hodiny = 1  2/3 hodiny = 1 hodina 40 minut
        Cyklista dohoní turistu za 1 hodinu 40 minut.


