
SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ POMOCÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC 

                                                                                             – DVOJÍ DRUH 

1) Za 7 aktovek dvojího druhu bylo zaplaceno 1 625 Kc. Dražší aktovka stála 

350 Kč, levnější 75 Kč. Kolik dražších a kolik levnějších aktovek bylo 

zakoupeno? 

2) V internátu je ve 48 pokojích ubytováno celkem 173 učňů. Některé pokoje 

jsou třílůžkové, některé čtyřlůžkové.Určete, kolik pokojů je třílůžkových a 

kolik čtyřlůžkových? 

3) Do 45 plechovek, z nichž některé jsou pětilitrové a některé třílitrové, máme 

uskladnit 7 konví oleje po 25 litrech. Kolik musíme mít třílitrových a kolik 

pětilitrových plechovek? 

4) Denní produkce mléka 630 litrů byla k odvozu slita do 22 konví, z nichž 

některé byly po 25 litrech,  jiné po 35 litrech. Všechny konve byly plné. Kolik 

bylo jednotlivých konví? 

5) V krejčovské dílně mají 93 m látky, ze které mají ušít celkem 34 obleků. Na 

chlapecký oblek se spotřebuje 2,1 m látky a na pánský 3,3 m látky. Kolik se 

ušije kterých obleků, má-li se spotřebovat všechna látka beze zbytku ? 

6) Pro stanový tábor bylo zakoupeno 60 masových konzerv dvojího druhu, 

hovězí po 34 Kč, vepřové po 28 Kč.Celkem bylo zaplaceno 1 890 Kč. Určete, 

kolik bylo konzerv hovězích a kolik vepřových? 

7) Pokladník vyplatil 1 390 Kč padesáti mincemi a bankovkami v hodnotě po 20 

Kč a 50 Kč. Kolik mincí bylo po 20 Kč a kolik bankovek po 50 Kč? 

8)  Ze dvou druhu čaje v ceně 170 Kč a 210 Kč za 1 kg se má připravit 25 kg 

směsi v ceně 186 Kč za 1 kg. Kolik kilogramu kterého čaje je treba smíchat? 

9) Na nádraží přijel vlak o 42 vagónech a přivezl 750 tun uhlí . Některé vagóny 

byly patnáctitunové a jiné dvacetitunové. Kolik bylo kterých vagónu? 

10) Na stánek dovezli dva druhy broskví, celkem 350 kg. Broskve 1. jakosti stály 

20 Kč za 1 kg, broskve 2. jakosti 14 Kč za 1 kg. Prodavač za všechny broskve 

utržil 6 190 Kč. Kolik kilogramů z každého druhu broskví prodal? 

11) Na parkovišti stojí 111 aut a motocyklů. Dohromady mají 406 kol. Kolik je 

tam motocyklů? 

12) Na předvánočním trhu nabízela prodavačka dva druhy adventních věnečku. 

Levnejší prodávala za 75 Kč, dražší za 90 Kč. Kolik kterých prodala, jestliže 

za 66 věnečků těchto dvou druhů utržila celkem 5 475 Kč? 

13) Švadlena koupila za 1 037 Kč celkem 13 metrů látky dvojí barvy. 1 m modré 

látky stál 89Kč a šedé 74 Kč. Kolik které látky švadlena koupila? 
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14) Minerálku stočili z 500 litrového sudu do 620 lahví o objemu 1 litr nebo 0,7 

litru. Určete, kolik k tomu bylo zapotřebí lahví o objemu 1 litr a kolik lahví o 

objemu 0,7 litru? 

15) Za 2 370 Kč jsme koupili 13 m látky dvou druhů a to po 140 Kč a po 250 Kč 

za metr. Kolik metrů bylo kterého druhu? 

16) V zásilce bylo účtováno 65 knižních publikací dvojího druhu v celkové ceně 3 

171,50 Kč. Publikace I. druhu byla za 29,50 Kč, publikace II. druhu za 58 Kč. 

Kolik publikací každého druhu bylo v zásilce? 

17) 70 litrů vína se má stočit do lahví, z nichž některé jsou litrové, některé po 

0,7 litru. Kolik lahví jednotlivých druhů je třeba připravit, má-li jich být 

celkem 85? 

18) Pekárna dala do prodeje 281 kusů dvoukilových a tříkilových chlebů o 

celkové váze 656kg. Kolik chlebů bylo dvoukilových a kolik tříkilových? 

19) Majitel kempu nabízí 79 míst ve 22 chatičkách. Kolik z nich je třílůžkových a 

kolik čtyřlůžkových? 

20) Ze dvou druhů koření v ceně 200Kč a 260 Kč za 1 kg se má připravit 30 kg 

směsi v ceně 210 Kč za 1 kg. Kolik kg každého druhu koření je třeba smíchat? 

21) V obchodě měli 127 sáčků dvou druhů bonbónů celkem v hodnotě 1 789 Kč. 

První druh stál 13 Kč a druhý druh stál 15 Kč. Kolik bylo kterých sáčků? 

22) Na dvorku pobíhali slepice a králíci, celkem jich bylo 25. Dohromady měli 70 

nohou. Kolik bylo slepic a kolik králíků? 

23) V obchodě měli dva druhy kalhot. Lacinější druh byl za 290 Kč, dražší za 350 

Kč. Celkem se jednalo o 35 kalhot v hodnotě 10 870 Kč. Kolik bylo dražších 

a kolik levnějších kalhot? 

24) V obchodě mají na skladě 144 triček ve dvou barvách, červené a modré. 

Červené tričko stojí 110 Kč a modré tričko 130 Kč. Celková hodnota triček je 

17 560 Kč. Kolik triček je červených a kolik modrých? 

25) V obchodě mají 171 balení cukru,  balení je po 1 kg nebo 5 kg. Celkem mají 

371 kg cukru. Kolik balení je po 1 kg a kolik po 5 kg? 

26) V obchodě měli kostkované a pruhované košile v hodnotě 6 205 Kč. 

Pruhované košile byly po 145 Kč, kostkované byly po 160 Kč. Všech 27 

pruhovaných košil prodali. Kolik zbylo košil? 

27) Na výletě bylo třeba ubytovat 49 děvčat do dvojlůžkových a třílůžkových 

pokojů. Nejprve se začaly obsazovat všechny dvojlůžkové pokoje. Všech 11 

dvojlůžkových pokojů bylo obsazeno. Kolik třílůžkových pokojů ještě bylo 

potřeba? 
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