
4.5. Slovní úlohy – procvičování 
 

1. Na odměny bylo koupeno 25 mikrotužek. Dražší tužka stála 20 Kč a levnější 15 Kč. Celkem se za ně 

zaplatilo 455 Kč. Kolik bylo kterých tužek? 
 

2. Do družiny koupili 22 sad pastelek, větší sada stála 65 Kč, menší jen 50 Kč. Za všechny sady zaplatili 1280 

Kč. Kolik jednotlivých druhů sad pastelek koupili? 
 

3. Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl je 7. Urči neznámé čísla. 
 

4. Z místa A vyjelo v 8:00 nákladní auto rychlostí 60 km/h. Z místa B, které je od A vzdáleno 225 km, vyjelo 

v tomtéž čase auto rychlostí 90km/h. Urči, v kolik hodin a jak daleko od A se vozidla potkají. 
 

5. Vzdálenost mezi místy K a L je 150 km. V 8:00 vyjel z místa K automobil rychlostí 60 km/h. V 9:00 vyjel 

proti němu z místa L druhý automobil rychlostí 75 km/h. V kolik hodin se setkají a jak daleko od L to bude? 
 

6. Pavel jede autem rychlostí 50 km/h. Po 10 km jízdy zjistil, že si doma zapomněl důležitou knihu. Jeho bratr 

Tomáš ji za ním veze. Jakou rychlostí musí jet, aby ho dohonil nejpozději za 40 minut? 
 

7. Babička koupila 6 pomerančových a 5 jablečných džusů a zaplatila za ně celkem 254 Kč. Teta koupila 6 

jablečných a 5 pomerančových džusů a zaplatila za ně o 2 Kč míň než babička. Kolik stály jednotlivé džusy? 
 

8. Ze dvou druhů čaje (za 120 Kč a 180 Kč za 1 kilogram) má balírna namíchat 20 kg takové směsi, aby 1kg 

stál 165 Kč. Kolik bude jednotlivých druhů čaje? 
 

9. 29 žáků devátých tříd má být ubytováno ve dvanácti dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Kolik pokojů 

je dvoulůžkových a kolik je třílůžkových? 
 

10. Lať dlouhou 224 cm máme rozdělit na dvě části tak, aby jedna část byla 2,5krát větší než druhá. Jak 

dlouhé jsou jednotlivé části? 
 

11. Na délce 172 metrů bylo položeno 23 trubek vodovodního potrubí, které měly délky 470 cm a 825 cm. 

Kolik trubek každého druhu bylo použito? 
 

12. Kolik litrů vody musíme přilít do 56 litrů 96% lihu, abychom dostali 84% líh? 
 

13. Jakou teplotu bude mít směs 76 litrů 90°C vody a 15 litrů vody 6°C studené. 
 

14. Dva zedníci omítají společně dům, Kdyby pracoval každý sám, skončil by první z nich za 16 dní, druhý za 20 

dní. Za jak dlouho to zvládnou společně? 
 

15. Smícháme kávy, které stojí 200 Kč a 300 Kč za 1 kilogram, abychom získali 35 kg směsi za 260 Kč za 

kilogram. Kolik kilogramů které použijeme? 
 

16. Tři dělníci položili parkety za dvě hodiny. První z nich by to stihl sám za 9 hodin, druhý by to zvládl za 6 

hodin. Za jak dlouho by to zvládl ten třetí? 
 

17.  O prázdninách si Vašek a Pepa vydělali dohromady 966 Kč. Vašek si vydělal o 10% víc než Pepa. Kolik si 

vydělal každý z nich? 
 

18. První mlýnský stroj semele za 2 hodiny 300 kg obilí, druhý stroj za 3 hodiny 400 kg a třetí za 5 hodin 800kg 

obilí. Za jak dlouho semelou tyto stroje dohromady 13300 kg obilí? 


