
SLOVNÍ ÚLOHY 

1. Čtyřnásobek nějakého čísla je třikrát větší než jeho dvojnásobek zmenšený o 12. Které je to číslo? 

2. Trojnásobek neznámého čísla zmenšeného o 26 se rovná dvojnásobku tohoto čísla zvětšeného o 20. 

Určete neznámé číslo. 

3. V parku vysázeli celkem 720 dubů, javorů a lip. Kolik bylo kterých stromků, jestliže javorů bylo o 90 víc 

než lip a dubů bylo sedmkrát více než lip? 

4. Turisté ušli za 3 dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát víc než první den. Třetí den ušli třikrát víc než druhý 

den. Kolik kilometrů ušli v jednotlivých dnech? 

5. Žáci na výletě ušli celkem 42 km. První den ušli dvakrát víc než třetí den a druhý den ušli o 4km více než 

třetí den. Kolik ušli v jednotlivých dnech? 

6. Továrna má ve třech pobočkách 2406 zaměstnanců. Druhá pobočka má o 76 zaměstnanců míň než 

první pobočka. Třetí pobočka má o 212 zaměstnanců víc než druhá pobočka. Kolik zaměstnanců mají 

jednotlivé pobočky? 

7. Tři dělníci si vydělali dohromady 4720 Kč. První dostal o 20% víc než druhý a třetí o 15% víc než druhý. 

Kolik dostal každý? 

8. Smícháme-li 6kg dražšího a 4kg levnějšího zboží, bude stát 1kg směsi 144 Kč. Kolik stojí dražší a kolik 

stojí levnější směs, když rozdíl mezi cenami je 40 Kč. 

9. Nádrž lze naplnit prvním přívodem za 3h, druhým za 4h a třetím za 6h. Vypustit se dá výpustí za 2h. Za 

jak dlouho se nádrž naplní: 

a. prvním a druhým přívodem současně 

b. druhým a třetím přívodem současně 

c. všemi přívody 

d. všemi přívody, ale přitom necháme otevřený i odtok 

10. Jistou práci vykoná první dělník za 36h, druhý za 30h, třetí za 35h. Za jak dlouho vykonají tuto práci, 

když bude pracovat současně: 

a. první a druhý dělník 

b. první a třetí dělník 

c. druhý a třetí dělník 

d. všichni tři dělníci 

11. Dělník A by splnil daný úkol za 12h, dělník B za 10h. Protože práce má být hotova za 4 hodiny, musí 

přibrat ještě dělníka C. Za jak dlouho by ten samý úkol splnil dělník C sám? 

12. Za jak dlouho a kde se potkají dva vlaky, které vyjely současně proti sobě ze stanic A a B vzdálených od 

sebe 80km, jede-li vlak z místa A rychlostí 75km/h a vlak z místa B rychlostí 45km/h? 

13. Pánové A a B bydlí ve vzdálenosti 224 km. Vyjedou-li v autech současně proti sobě, potkají se za 2h. 

Pán A ujede za hodinu o 4km víc než pán B. Jakými jedou rychlostmi? Kolik kdo urazí? 

14. Města A a B jsou vzdálena 400km. Z města A vyjede rychlostí 50km/h nákladní automobil. O dvě 

hodiny později vyjede z města B osobní automobil rychlostí 70km/h. Současně přijedou k motorestu 

ležícímu někde mezi městy. Za jak dlouho a kde se potkají? 

15. V zásilce byly 65 knih dvou druhů v celkové ceně 9661 Kč. První druh knihy stál 129Kč, druhý druh byl 

za 158Kč. Kolik knih bylo prvního a kolik druhého druhu?  

16. Lesníci vysázeli během tří let 2950 stromů tak, že druhý rok vysázeli o 25% víc než první rok a třetí rok 

vysázeli o 15% víc než druhý rok. Kolik stromů vysázeli v jednotlivých letech? 

17. 18,2tuny materiálu se dovezlo na stavbu třemi nákladními auty. Na druhém autě bylo o 20% víc než na 

prvním, na třetím autě bylo o 20% víc než na druhém. Kolik tun materiálu vezla jednotlivá auta? 

18. Délka obdélníku je o 12cm větší než je trojnásobek jeho šířky. Obvod obdélníku je 104cm. Urči jeho 

rozměry. 

 


