
OPAKOVÁNÍ – POMĚR, TROJČLENKA 

1) Rozděl úsečku dlouhou 20 cm v poměru 2 : 5. 

2) Rozděl úsečku dlouhou 36 cm v poměru 2 : 3 : 4. 

3) V krabici jsou červené a modré kostky v poměru 7 : 3. Modrých je 9. 

Kolik kostek je červených? 

4) V krabici je 121 šroubků a hřebíků, které jsou v poměru 4 : 7. Kolik je 

šroubků a kolik hřebíků? 

5) V bedně byla mrkev a petržel v poměru 8 : 3. Zelenina vážila 55 kg. 

Kolik bylo mrkve a kolik petržele? 

6) Vrátili jsme se z výletu a přeměřili jsme trasu. Na mapě jsme naměřili 

42 cm. Jakou vzdálenost jsme urazili, jestliže mapa měla měřítko 1 : 

50 000? 

7) Na mapě jsme naměřili vzdálenost 53 cm. Kolik je to ve skutečnosti, 

jestliže mapa má měřítko 1 : 25 000? 

8) Jak dlouhý bude obraz na plánu, jestliže,ve skutečnosti jde o vzdálenost 

5,6 m a měřítko plánu je 1 : 30? 

9) Vzdušná vzdálenost dvou měst je 358 km. Jaká bude tato vzdálenost na 

mapě s měřítkem 1 : 2 000 000? 

10) Jaké je měřítko mapy, jestliže ve skutečnosti naměřili hodnotu 45 km a 

na mapě jí odpovídá vzdálenost 9 cm? 

11) Mouka s cukrem byla smíchána v poměru 7 : 2. Směs vážila 1,8 kg. 

Kolik bylo mouky a kolik cukru? 

12) V sadu rostly jabloně a hrušně v poměru 7 : 5. Jabloní bylo 45. Kolik 

bylo hrušní? 

13) Z 1 kg pšenice se namele 0,75 kg mouky. Kolik mouky se namele 

z 78,5 kg pšenice? 

14) Jirka ušel za 1,5 hodiny 6,7 km. Kolik km ušel Jirka přistejné rychlosti 

za 4,5 hodiny? 

15) Maminka šla nakupovat maso a platila 54 Kč. 1 kg mase stál 64 Kč. 

Kolik masa maminka koupila? 

16) Auto ujel 115 km za 1,5 hodiny. Kolik ujelo za 2,5 hodiny při stejné 

rychlosti? 

17) Dva zedníci by omítli chodbu za 54 hodiny. Za kolik hodin by chodbu 

omítlo 9 zedníků? 

18) Podlaha tělocvičny byla složena z 1 250 dlaždic o obahu 9,4 dm2. Při 

výměně podlahy byly použity dlaždice o obsahu 16 dm2. Kolik je 

nových dlaždic? 

19) Jedna tuna mořské vody obsahuje 25 kg soli. Kolik tun mořské vody je 

třeba odpařit, aby se získala 1 tuna soli? 

20) Na cestu autem z Brna do Prahy, což je 200 km, je třeba počítat s 12 

litry benzínu. Kolik litrů benzínu je potřeba na týdenní cestu po Evropě, 

na které najedeme 2 500 km? 

21) Automobil spotřebuje na cestu z Brna do Ostravy, což je 180 km 10 

litrů benzínu. Kolik ujel kilometrů, jestliže spotřeba benzínu byla 30 

litrů? 

22) V konzervárnách připravují nálev. Do kádě o objemu 270 litrů he třeba 

nasypat 150 kg cukru. Kolik kilogramů cukru je rozpuštěno ve třech 

litrech nálevu? 

23) Dvě ozubená kola s počty 24 a 60 zubů jsou spojena řetězem, kolo 

světším počtem zubů vykoná šest otáček. Kolik otáček vykoná kolo 

s menším počtem otáček? 

24) Pět kopáčů vykope přípojku na plyn za šest hodin. Za jak dlouho 

vykonají stejnou práci tři kopáči_? 

25) Za svačinu pro 30 žáků bylo zaplaceno 450 Kč. Kolik koru by stála 

stejná svačina pro 28 žáků? 

26) Při použití pluhu se čtyřmi radlicemi zorá traktorista pole za 48 hodin. 

Jak dlouho bude trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi? 

27) Romana při rchlosti čtení 15 stránek za den přečte knihu za 8 dní. Kolik 

stránek by musel číst denné, aby knihu přečetla za 6 dní? 

28) Automat vyrobí za úpět směn 7 635 součástek. Kolik součástek vyrobí 

za dvanáct směr? 

29) Šest dělníků vydělalo na stavbě za 5 pracovních dnů 12 600 Kč. Kolik 

vydělá při stejném denním průměrném platu 7 dělníků za 10 dní ? 

30) Z nádrže vyteče 120 hl vody 4 rourami za 6 hodin. Kolik vody vyteče 5 

rourami se stejným průměrem za 14 hodin ? 


