
1.6.-5.6. SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICEMI 

1)Uvědomuji si, že i pro vás je tento způsob práce náročný a o to víc vás chválím, jak práci zvládáte. Ve středu 

a v pátek v 10 h využijte možnost konzultací ve videokonferenci 

2) Pokud něčemu nerozumíte, napište mi na mail novakblanka@seznam.cz nebo bnovakova@1zdar.cz 

3) Kontrola řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Postup při řešení slovních úloh není jednoznačný, ale aspoň se budeme držet základních pravidel: 
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Vzorové příklady si opiš do ŠS: 

5) Obvod trojúhelníku je 29 cm. Strana b je dvakrát delší než strana a, třetí strana c je o 6 cm kratší než strana b. Urči 

délky všech tří stran trojúhelníku. 

Stručně zápis- určíme, o které straně víme nejméně a tu si označíme neznámou třeba x 

a) Obvod trojúhelníku……………………29 cm              b) vypočteme další strany:        c) zkouška je do zadání slovní úlohy 

Strana a………………………………………x                      dosadíme do výrazů číslo 7                    7+14+8=29 cm 

Strana b…………………………………..2x                  2 . 7= 14   cm   (strana b)                 ( NEOVĚŘUJEME LEVOU A PRAVOU  

Strana c…………………………..2x-6 2.7-6=8  cm  (strana c)          STRANU ROVNICE, MŮŽE BÝT 

Sestavíme rovnici:                ŠPATNĚ SESTAVENÁ) 

x+ 2x+ 2x-6= 29 

             5x -6=29/+6 

                    5x=35 /:5 

         X=7 cm (strana a) 

d) Odpověď: Strana a měří 7 cm, b je dlouhá 14 cm a strana c 8 cm. 

PŘÍKLAD S PROCENTY-Procenta vždy vyjadřujeme desetinným číslem nebo zlomkem ve slovních úlohách. 

6) Pan Zahrádkář prodal část svojí úrody, a to: 50% třešní, 20% angreštů a 10% rybízu. Zbylých 24 kg představovaly 

prodané jahody. Urči hmotnost úrody, kterou pan Zahrádkář prodal. 

Určíme si nejdříve, co by mohla být neznámá x, většinou čteme v otázce. 

a) Celková hmotnost………………x kg b)vypočítáme ostatní ovoce:   c)zkouška 

Třešně........50% zapíšeme výrazem 0,5x   0,5.120=60kg třešní   vše sečtu: 

(proměnná x musí být vždy u výrazu s procenty)              60+24+12+24=120 kg celkem 

Angrešt……..20%.........0,2x    0,2 . 120=24 kg angreštu 

Rybíz…………10%.........0,1x      0,1 .120=12 kg rybízu 

Jahody………24 kg 

0,5x+0,2x+0,1x+24=x 

0,8x+24=x  /-0,8x 

24=0,2x       / :0,2 

X=120 kg (celkem) 

d) Celková hmotnost úrody, kterou pan Zahrádkář prodal je 120 kg ovoce. 



SE ZLOMKY: taktéž ke zlomkům ve slovních úlohách vždy musíte připsat proměnnou, aby bylo jasné z jakého 

základu=údaje vycházíte 

POSLEDNÍ TYP: 

9) Vypočítejte: 

a) PS 149/8- zopakujte si vyjádření procent desetinným číslem nebo zlomkem v příkladu  

 b) PS 148/1 (součet úhlů v trojúhelníku je 180°) 

c) PS 151/13 

d) PS 152/15 

e) PS 155/3 

10) další řešení úloh můžete shlédnout na videích: 

Jednoduché slovní úlohy 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY 

Slovní úlohy s procenty 

https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI 
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