
Kontrolní písemná práce – opravná 

č. 4: 

 Př. 1: Nádoba tvaru válce s 

průměrem dna 1,8 m obsahuje 22 hl 

vody. Do jaké výšky sahá voda?  

 

Př. 2: Jaký průměr bude mít 20 cm 

vysoký kartonový obal na džus, aby 

se do něj vešlo 1,5 l? 

 

Př. 3: Na úseku nově budované 

silnice pokládají dva finišery různé 

výkonnosti živičný koberec. Položení 

koberce jedním finišerem by trvalo 

78 hodin, druhým 91 hodin. Jak 

dlouho bude trvat práce při nasazení 

obou strojů současně?  

 

Př. 4: Kolik ml 80 % kyseliny musíme 

přidat do 20 ml 12 %, abychom 

získali roztok o koncentraci 20 %? 

 

Př. 5: Ve 13:00 hod vyjelo z Pardubic 

ke Kolínu auto Škoda Felicia rychlostí 

60 km/h. O půl hodiny později vyjelo 

stejnou cestou auto Škoda Oktavia 

rychlostí 80 km/h. Kdy dohoní 

Oktavia Felicii? 

Př. 6: Jaká je velikost úhlu 𝛿? 
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