
Slovní úlohy – na jedničku 

 

1. Paní Beránková si koupila květiny na jarní výsadbu. Begonie byly po 35 Kč a muškáty po 48 Kč. Za 25 

sazenic zaplatila 1070 Kč. Kolik kterých květin koupila? 

 

2. Součet dvou čísel je pětkrát větší než jejich rozdíl. První číslo je o 5 větší než druhé. Urči tyto čísla. 

 

3. V továrně na výrobu elektrospotřebičů představují ženy35% ze všech zaměstnanců. Zbytek jsou muži. 

Je jich o 252 víc. Kolik zaměstnanců je v továrně? Kolik je tam žen a kolik mužů? 

 

4. Vojta vyšel z domu ve tři hodiny odpoledne rychlostí 4km/h. O půl hodiny později za ním ze stejného 

místa vyjel Filip na kole rychlostí 12 km/h. Za jak dlouho dohoní Filip Vojtu a jak daleko to bude od 

domu? 

 

5. Vzdálenost mezi dvěma městy je 60 km. Pomalejšímu autu trvá ujetí této vzdálenosti o půl hodiny déle 

než rychlejšímu autu, které jede rychlostí o 50% větší. Jakou rychlostí jede každé vozidlo? 

 

6. Ze tří druhů čaje (200 Kč, 250 Kč a 300 Kč za 1 kilogram) máme namíchat 40 kg směsi, která bude stát 

240 Kč za kilogram. Přitom má platit, že hmotnost prvního čaje se má rovnat součtu hmotností 

druhého a třetího čaje. Kolik bude kterých čajů? 

 

7. Na divadelní představení přišlo celkem 210 Kč. Děti platily 40 Kč, dospělí o polovinu více. Celkem se 

utržilo 10000 Kč. Kolik bylo dětí a kolik dospělých? 

 

8. Vzdálenost Aše a Břeclavi je 477 km. Jakými rychlostmi jely auta jedoucí proti sobě, když pomalejší 

vyjíždělo v 6:30 z Aše a druhé vyjíždělo v 8 h z Břeclavi. Přitom se potkají v 10:30 a rozdíl jejich rychlostí 

je 41 km/h. Jak daleko bude pomalejší auto po tři a půl hodině jízdy? 

 

9. Rybník se vypustí za 20 dní, jsou-li otevřena obě stavidla. Pouze větším stavidlem by se vypustil za 30 

dní. Za kolik dní by se vypustil pouze menším stavidlem? 


