
Kontrolní písemná práce –  

opravná č. 1: 

Př. 1: Řeš rovnice, proveď zkoušky: 

 
Př. 2: Do mateřské školky bylo 

zakoupeno 50 čokolád dvojího druhu 

– mléčné po 16 Kč za kus, oříškové 

po 11 Kč za kus. Celkem bylo 

zaplaceno 700 Kč. Kolik bylo kterých 

čokolád? 

Př. 3: Kolika procentní roztok vznikne 

smícháním 3 litrů 30 % roztoku a 2 

litrů 70 % roztoku? 

Př. 4: Závod A je schopen splnit 

zakázku za 12 dní, závod B splní 

tutéž zakázku za 18 dní. Za kolik dní 

bude zakázka splněna, jestliže první 

dva dny na ní pracuje jen závod A, 

zbývající dny pak oba závody?  

Př. 5: Za chodcem jdoucím 

průměrnou rychlostí  

5 km/h vyjel z téhož místa o 3 hodiny 

později cyklista průměrnou rychlostí 

20 km/h. Za jak dlouhou dobu 

dohoní cyklista chodce?  
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