
SLOVNÍ ÚLOHY NA VYROVNÁVÁNÍ ROVNICE 

 

1) Císlo 4 600 rozdělte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 700 vetší než 

polovina druhého sčítance . 

2) V pravoúhlém trojúhelníku je jeden ostrý úhel o 30° větší než polovina druhého 

ostrého úhlu. Určete všechny úhly tohoto trojúhelníku. 

3) Čtyrnásobek čísla je třikrát vetší než jeho dvojnásobek zmenšený o 12. Které je 

to číslo ? 

4) Rozdělte číslo 26 na dva díly tak, aby trojnásobek prvního dílu byl o 5 větší než 

třetina druhého dílu zvetšená o 3. 

5) Zvětšíme-li číslo o jeho polovinu, chybí ještě šestina tohoto čísla do 100. Které 

je to číslo ? 

6) Součet dvou čísel je 110 . Dvě třetiny jednoho čísla se rovnají čtyrem pětinám 

druhého čísla. Která jsou to čísla ? 

7) Součet dvou čísel je 200. Čtvrtina prvního čísla se rovná šestině druhého čísla. 

Urči tato čísla. 

8) Součet dvou čísel je 66, tři čtvrtiny prvního čísla se rovnají šestině druhého 

čísla. Která to jsou čísla ? 

9) Otci je 49 roků a má dva syny. Jednomu je 14 roků, druhému je 11 let. Za kolik 

roků bude otcův věk roven součtu stáří obou synů ? 

10) Matka je letos pětkrát starší než její dcera Dana. Za 18 let bude matce 2 krát 

víc roků než Daně. Kolik roků je matce a kolik Daně ? 

11) Martin řekl : „ Když sečtu třetinu a pětinu mých úspor, jsou o 170 Kč větší než 

je polovina mých úspor. ”Kolik korun má Martin uspořeno ? 

12) Jana a Tomáš dostali dohromady od babičky 105 Kč. Jana dostala o třetinu 

více než Tomáš. Kolik korun každý z nich dostal ? 

13) Metr látky zlevnil o 42 Kč, takže 4 metry látky za novou cenu byly o 20 Kč 

levnější než 3 metry látky za starou cenu. Jaká byla stará cena a jaká nová cena 1 

metru látky ? 

14) Jestliže délku strany čtverce zvětšíme o její jednu třetinu, zvětší se obvod 

čtverce o 18 cm. Vypočtete délku strany čtverce . 

15) Farmář má na polovině výměry obdělávané půdy zasety obiloviny a na třech 

sedminách výměry má okopaniny. Jakou výměru farmář obdělává, jestliže výměra 

půdy s obilovinami je o 6 ha větší než výměra půdy s okopaninami ? 

16) Obdélník má délku o 6 m vetší než šířku. Čtverec o straně rovné délce 

obdélníku má obsah o 78 m
2
 větší než obdélník. Určete rozměry obdélníku. 

17) 25 % žáku 8. třídy mělo v pololetí vyznamenání. Na konci roku k nim přibyli 

ještě 3 žáci, a tak třídní učitel mohl prohlásit, že na konci roku prospěla s 

vyznamenáním třetina žáků třídy.Kolik žáků bylo v této třídě ? 

18) Je dáno pět přirozených čísel, z nichž každé následující je trojnásobkem 

předcházejícího. Největší číslo je o 1 152 vetší než prostřední číslo v této řadě. 

Vypočítejte nejmenší číslo uvedené řady. 
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19) Hmotnost nádoby s vodou je 2,48 kg. Odlijeme-li 75 % vody, má nádoba s 

vodou hmotnost 0,98 kg. Určete hmotnost prázdné nádoby. Kolik vody bylo 

původně v nádobě ? 

20) Sud s pitnou vodou měl hmotnost 64 kg. Když se z něho první den 

spotřebovalo 28 % vody a druhý den 

třetina ze zbytku množství vody, byla jeho hmotnost 38 kg. Jakou hmotnost má 

prázdný sud a kolik kilogramů vody v něm původně bylo ? 

21) Celková výměra dvou zahrad je 465 m
2
. Výměra první zahrady je o 15 m

2
 

menší než polovina výměry druhé zahrady. Určete rozdíl mezi výměrami obou 

zahrad. 

22) Antikvariát koupil knihu za jednu devítinu její původní ceny. Po týdnu se mu ji 

podařilo prodat za jednu čtvrtinu její původní ceny, což znamená, že na jejím 

prodeji vydělal 20 Kč. Určete její původní cenu. 

23) Kdybychom zvětšili stranu rovnostranného trojúhelníka o polovinu, byl by 

jeho obvod o 36 cm větší než jeho původní obvod. Určete délku strany tohoto 

trojúhelníku. 

24) Stuhu o délce 278 cm je třeba rozstříhnout na dvě části tak, aby delší cást byla 

o 7 cm kratší než dvojnásobek kratší cásti. Určete rozdíl délek takto vzniklých částí 

stuhy. 

25) Ve stánku prodali za čtyri dny 838 hamburgerů.V pátek jich prodali o 20 % 

více než ve čtvrtek a o 20 více než ve středu. Sobotní prodej se rovnal polovině 

čtvrtečního prodeje. Kolik hamburgerů prodali každý den ? 

26) Za poslední čtvrtletí roku byla celková tržba obchodu s hračkami 690 000 Kc. 

Za listopad přitom utržili o 30 000 Kč méně než za říjen, za prosinec o dvě třetiny 

více než za listopad. Jak vysoká byla tržba v jednotlivých měsících ? 

27) Jana si koupila mobilní telefon.70 % potřebných peněz měla našetřeno, 

polovinu zbývajících peněz dostala od rodičů a dvě třetiny částka, která jí ještě 

chyběla, dostala od babičky. Zbývajících 290 Kč si půjcila od bratra. Kolik korun 

zaplatila Jana za mobilní telefon ? 

28) Pan Knížek měl v peněžence stokorunové a padesátikorunové bankovky. 

Dohromady jich bylo 21 a jejich celková hodnota činila 1 550 Kč. Kolik bylo 

kterých bankovek ? 

29) Týdenní plán ( pet pracovních dnu ) jedné menší firmy, kde pracuje 36 

zaměstnanců,  činil 8 640 výrobků. V úterý však byla polovina zaměstnanců na 

povinném školení a od čtvrtka chyběly ve firmě dvě devítiny zaměstnanců.  Na 

kolik procent byl splněn týdenní plán ? 

30) Sečteme-li jednu čtvrtinu a jednu třetinu neznámého čísla, dostaneme číslo o 

jednu větší než dvacet tři devadesáti šestin. 

31) Sadař prostříhal první den dvě sedminy stromu. Druhý den prostříhal ještě o 

čtyri stromy více než první den a měl tak prostříhány již dvě třetiny z celkového 

počtu stromů. Kolik stromů ještě zbývá prostříhat ? 
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