
Počítáme úlohy - 09
50. Vypočítej, výpočty zapisuj:

50.1. 50,2 + 2,3 . (46,4 – 50,09)

50.2. 23,5 : 0,8 (dělení bude beze zbytku, udělej zkoušku),

51. Zapiš podmínky pro lomený výraz, vypočítej příklad, výpočty přehledně zapisuj:
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52. Vyřeš soustavu rovnic, proveď zkoušku správnosti řešení.

2x + 8y = 12

4x – 3y = 5

53. Jedna pracovní parta by osázela pozemek stromky za 4 dny, druhá parta za 6 dnů. Jak 
dlouho budou osazovat pozemek obě party společně?

54. Jsou dány dva podobné trojúhelníky: ABC se stranami 9 cm, 12 cm, 8 cm a OPQ, ve 
kterém nejdelší strana měří 18 cm. 

54.1. Urči koeficient podobnosti:

54.2. Vypočítej délky zbývajících stran OPQ, výpočty přehledně zapisuj:

55. Vypočítej povrch a objem kužele, jestliže průměr podstavy měří 12 cm a výška kužele je 
8 cm. 

56. V přístavu stojí Vojta ve věžičce majáku, která je ve
výšce 60 m nad hladinou moře. Parník je od přístavu 0,9
km. Jak daleko od Vojty je parník?

57. Pan Junovský si uložil do banky dva miliony korun. Kolik
korun mu banka za jeden rok vyplatí, jestliže roční úroková míra je 1,5%?

58. Vypočítej, výpočty přehledně zapisuj:

58.1. (√25−√64 ¿∙0,2 

58.2. 13 ∙ 43 – 3 ∙ 43 

59. Karel je stár x let. Zapiš, kolik roků je Evě, je-li

59.1. o pět let mladší než Karel:

59.2. pětkrát starší než Karel:

59.3. o tři roky mladší, než je třetina věku Karla:

60. Vypočítej, výpočty zapisuj:

60.1. 4x – y + x – 4x + 7y + 5=

60.2. 10a – (3a – 3) + (2 - 4a) =

60.3. 4x + x(5 – 2x) =

60.4. (3 + a)(3 + a) =

61. Rozlož na součin

61.1. pomocí vytýkání: 5ab2 - 25a – 10a2 =

1



61.2. pomocí vzorce: x2 – 14x + 49 =

61.3. pomocí vzorce: c2 – d2 =

62. Trojúhelník ABC má délky stran 15 cm, 21 cm a 17 cm. Je
tento trojúhelník pravoúhlý? 

63. Vypočítej obvod obrazce na obrázku. Délka strany čtverce je
8 cm.

64. Řeš rovnici a proveď zkoušku

64.1. 5x + 10 = 58 – 3x
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65. Hanka si koupila sukni a halenku. Za nákup zaplatila 1500 korun. Kolik korun stála sukně, 
jestliže byla o 220 korun dražší než halenka?

66. Jsou dány dvě rovnoběžné přímky a, b, které jsou od sebe vzdáleny 6 cm. 

66.1. Narýsuj dvě různé kružnice, které se budou dotýkat obou přímek.

66.2. Kde leží středy všech kružnic, které se obou přímek dotýkají?
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