
Kontrolní písemná práce – opravná č. 7: 

Př. 1: V následujícím diagramu je 

znázorněn vývoj produkce cibule v 

posledních třech letech na venkovské 

farmě. V roce 2013 byla průměrná 

prodejní cena cibule  

12 Kč/kg a v roce 2015 11 Kč/kg.  

 
Jaká byla průměrná prodejní cena cibule 

v roce 2014, jestliže farma za všechny tři 

roky jejím prodejem vydělala 86470 Kč? 

 

Př. 2: Na tábor jede 51 dětí. Ubytované 

budou v 15 chatkách se  

3 nebo 4 postelemi. Kolik je větších a 

kolik menších chatek? 

 

Př. 3: Kolik litrů destilované vody a 1,5% 

kyseliny je třeba na přípravu 15 litrů 

0,27% kyseliny? 

 

Př. 4: První dělník by sám splnil úkol za 

10 hodin, druhý za 9 hodin. Po dvou 

hodinách společné práce odešel první 

dělník k lékaři a druhý práci dokončil 

sám. Kolik hodin pracoval druhý dělník 

sám? 

 

Př. 5: Z Prahy do Olomouce je přibližně 

250 km. V 6 hodin vyjel z Prahy do 

Olomouce rychlík rychlostí 85 km/h. Ve 

stejném okamžiku vyjel z Olomouce do 

Prahy osobní vlak rychlostí 40 km/h. V 

kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Prahy 

se potkají?  
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