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Milí studenti, 

připomínám online test ve středu 10. 3. (1 příklad na opakování mocnin a 2 příklady na poměr)  

Dále začneme počítat slovní úlohy trojčlenkou. 

 

TÉMA: OPAKOVÁNÍ POMĚR 

PŘÍKLADY: 

1. Dva kamarádi Petr a Robert si vydělali na společné brigádě 1 200 Kč. Tuto částku si 

rozdělili v poměru 13 : 11.  

2. V sadu je 56 stromů. Jabloně, hrušně a broskvoně jsou v poměru 5 : 2 : 1. Kolik je 

hrušní? 

3. Poměr chlapců a dívek ve třídě je 5 : 7. Kolik je ve třídě dívek, je-li chlapců 10? 

   

TÉMA: TROJČLENKA 

- Trojčlenka je postup pro výpočet přímé a nepřímé úměrnosti. 

- Přímá úměrnost = „čím více, tím více“ = „př. 1 cihla váží 57 kg, kolik váží 150 cihel?“ 

- Nepřímá úměrnost = „čím více, tím méně“ = „Jede-li vůz průměrnou rychlostí 70km/h, ujede trasu 

za 40 minut. Za jak dlouho urazí trasu průměrnou rychlostí 90km/h? 

PŘÍKLADY: 

4.  Při přepravě 4 000 vajec do prodejny se poškodí průměrně 60 vajec. S jakou ztrátou 

musí počítat vedoucí prodejny, který si objednal 7 000 vajec?  

5. Ve městě vybudovali třípodlažní podzemní garáž a umožnili tak parkování 222 

vozům. V sousedním městě se rozhodli vybudovat pětipodlažní garáž o stejném 

půdorysu jako u sousedů. Kolik aut tam bude moci parkovat?  

6. Ze 3 kg čerstvých hub je 450 g sušených. Kolik čerstvých hub je potřeba, abychom 

měli 1 kg sušených hub?  

7. Automat vyrobí za 1 hodinu 2 520 součástek. Kolik jich vyrobí za 33 minut?  

8. Dva zedníci omítnou chodbu za 54 hodin. Za jak dlouho by omítlo chodbu 9 

zedníků?  

9. Když traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán za 48 hodin. Jak dlouho bude 

trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi?  

10. Když budu denně číst 15 stran, přečtu knihu za 8 dní. Kolik stran musím denně číst, 

abych knihu přečetl o 2 dny dříve?  

11. Písařka napsala 16 stran textu za 2 h 8 min. Kolik stránek by napsala za hodiny? 
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