
TROJČLENKA 

 

Přímá úměrnost 

- je taková závislost proměnné y na proměnné x, pro kterou platí: 

Kolikrát se zvětší hodnota x, tolikrát se zvětší hodnota y. 

Kolikrát se zmenší hodnota x, tolikrát se zmenší hodnota y. 

 

Nepřímá úměrnost 

- je taková závislost proměnné y na proměnné x, pro kterou platí: 

Kolikrát se zvětší hodnota x, tolikrát se zmenší hodnota y. 

Kolikrát se zmenší hodnota x, tolikrát se zvětší hodnota y. 

 

 

Příklad – přímá úměrnost 

Trojčlenkou nazýváme úlohu, která obsahuje dvojice na sobě závislých veličin 

(přímo), z nichž tři údaje jsou známé a čtvrtý je třeba vypočítat. 

 

Veličiny se zapíší do určitého schématu (stejné veličiny pod sebou), šipkami se 

vyjádří příslušné závislosti (souhlasně orientovanými šipkami přímá úměrnost). 

Př. Ze sadu o výměře 4,5 ha se získá 11,7 t jablek. Jak velký by musel být 

sad, aby se sklidilo 24,7 t jablek? 



 
 

Zde řešení přes poměr – jestli jste zvyklí ze ZŠ dělat takto, pak můžete 

Nebo půjdete po šipkách od x: 

 

x = 
4,5 .  24,7

11,7
 

 

 

 

Příklad – nepřímá úměrnost 

Trojčlenkou nazýváme úlohu, která obsahuje dvojice na sobě závislých veličin 

(nepřímo), z nichž tři údaje jsou známé a čtvrtý je třeba vypočítat. 

 

Veličiny se zapíší do určitého schématu (stejné veličiny pod sebou), šipkami se 

vyjádří příslušné závislosti (nesouhlasně orientovanými šipkami nepřímá 

úměrnost). 

Př. Jednu zakázku zvládnou čtyři stroje za 324 hodiny. Za jakou dobu by 

tutéž zakázku zvládlo 9 strojů? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady k procvičení: 

1) Osm dělníků provede úklid stanoviště za 6,5 hodiny. Kolik dělníků by 

muselo pracovat, aby byl úklid hotov již za 4 hodiny? 

2) Bazén by se napustil třemi stejnými přívody za 52 hodin. Po 20 hodinách 

byly přidány ještě další dva přívody. Za kolik hodin se bazén napustí? 

3) Dvanáct kopáčů provede zemní práce za 15 dní. Za jak dlouho by 

provedlo tyto zemní práce 9 kopáčů? 

4) Z půl kilogramu lněného semínka se získá 125 g oleje. Z kolika kg semínek 

se získá 1,5 kg oleje? 

5) Svislá dvoumetrová tyč vrhá stín dlouhý 3,8 m. Jak vysoký je topol, jehož 

stín je v tutéž dobu dlouhý 26,6 m? 

6) Čerpadlem o výkonu 25 l/s se naplní nádrž za 1hod a 12 min. Za jak 

dlouho se naplní nádrž čerpadlem o výkonu 20l/s? 

7) Na vůz bylo naloženo 84 beden o hmotnosti 15 kg. Kolik beden o 

hmotnosti 35 kg mohou naložit, má-li být celkový náklad stejný? 



8) Eva vyšívá ubrus. Kdyby vyšívala denně tři čtvrtě hodiny, byla by hotová 

za 8 dní. Za kolik dní bude s vyšíváním hotová, bude-li denně vyšívat jen 

20 min? 

 

 

- příklady vypočítejte do sešitu, pak vyfoťte, nebo oskenujte a 

pošlete na můj e-mail: saska80@seznam.cz 


