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Milí studenti, 

připomínám online test ve středu 24. 3. (slovní úlohy řešené trojčlenkou)  

V pondělí budeme spoustu úloh ještě počítat a opakovat, tak se případně ptejte na nejasnosti. 

 

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? 

1. CVIČENÍ - PŘÍKLADY: 

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

měli 1 kg sušených hub?  

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

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

zedníků?  

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

trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi?  

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

abych knihu přečetl o 2 dny dříve?  

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

2. CVIČENÍ – PŘÍKLADY: 

U každého příkladu máš na výběr ze 4 možností. Vyber tu správnou nebo ty správné. 

1. Auto ujelo za 18 minut 16,56 km. Kolik km ujelo za 45 minut?   

 A) 41,4 km B) 41 400 m C) 44,1 km D) 414 km      

   

2. 32 kg zboží stálo 198,40 Kč. Kolik kilogramů zboží stálo 58,90 Kč? 

 A) 9 kg B) 9 500 g C) 950 g D) 9,5 kg      

    

3. Z nádrže odteče za každou sekundu 1 litr vody. Nádrž se vyprázdní za 2 hodiny. Za kolik 

minut se nádrž vyprázdní při výtokové rychlosti 6 l?  

 A) 20 min B) 0,3 min C) 22 min D) 21,2 min 
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4. K dopravě 3 600 návštěvníků sportovního podniku je potřeba 60 plně obsazených  

    autobusů. Kolik autobusů je potřeba k dopravení 5 000 návštěvníků?   

A) 84 autobusů B) 5 autobusů  C) 4 autobusy  D) 85 autobusů  

 

5. Na sportovní utkání dopraví firma ICOM 30 000 návštěvníků při nasazení 100 autobusů 

    za 1 hodinu a 10 minut. Za jak dlouho dopraví tyto návštěvníky 120 autobusů? 

 A) 54 minut B) 53 min a 20 sekund C) 25 minut D) 1 hodinu 

 

6. Z 200 zasetých semen okurek 8 nevyklíčilo. Kolik semen okurek pravděpodobně 

nevyklíčí z 900 zasetých semen?        

A) 35 semen B) 36 semen C) 2 semena D) 34 semen 

 

7. Dubový trám tvaru kvádru s rozměry 4,6 m, 20 cm a 15 cm má hmotnost 96,6 kg. 

    Vypočítej hmotnost dubového trámu stejné jakosti s rozměry 5 m, 18 cm, 22 cm. 

 A) 0,1386 t B) 138,6 kg C) 138 600 g D) 13 860 g           

           

8. Učeň splnil zadaný pracovní úkol za 3,5 h. Jakou část úkolu při stejném výkonu splnil 

    za 1 hodinu?        

 A) asi pětinu B) polovinu C) asi čtvrtinu  D) třetinu                       

 

9. Čtyři nákladní auta značky LIAZ přemístí hromadu štěrkopísku do panelárny za  

   15 směn. Kolik aut je třeba k tomu, aby se doba odvozu zkrátila v poměru 2 : 3?  

A) 3 auta B) 6 aut C) 9 aut D) 15 aut 


