
ARIP2 Cv 8 

 

Troj členka: 

1. Petr si koupil 4 sešity celkem za 48 Kč. Kolik by stálo 9 sešitů? 

2. Dělník vyrobí za tři hodiny 15 výrobků. Za kolik hodin při 
stejném tempu by vyrobil 35 výrobků? 

3. Automobil ujel rovnoměrným pohybem za 5 hodin 310 km. Za 
jak dlouho ujel 124km? Kolik kilometrů by ujel při stejné 
rychlosti za 8 hodin? 

4. Jarmila si koupila 11 časopisů za 132 Kč. Kolik by zaplatila za 9 
časopisů? Kolik časopisů by si mohla koupit za 84 Kč? 

5. Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik 
dělníků musí pracovat, aby byl úklid hotový již za 4 hodiny? 

6. 2 zedníci omítnou chodbu za 54 hodin. Za jak dlouho by omítlo 
chodbu 9 zedníků? 

7. 8 zaměstnanců splní zakázku za 85 hodin. Po 21 hodinách 
museli 3 zaměstnanci odejít na jinou práci. Za kolik dalších 
hodin bude zakázka splněna? 

8. Šest studentů uklidilo v minulém školním roce tělocvičnu za šest 
hodin. Kolik studentů bude třeba na úklid letos, má-li být 
uklizena za 7 200 s? 

9. Bazén by se napustil třemi stejnými přívody za 52 hodin. Po 20 
hodinách byly přidány ještě další dva přívody. Za kolik hodin se 
bazén napustí? 

10. Za 4 kg papíru dostaneme ve sběrně 2 Kč. Kolik kilogramů 
musíme nasbírat, abychom si mohli koupit automobil za 235 000 
Kč? 

 



Měřítko mapy: 

 

 

 



 

11. Na mapě s měřítkem 1:25 000 jsou dvě místa vzdálena 5 
cm. Jak daleko jsou od sebe ve skutečnosti? 

12. Na mapě, na které 1 cm odpovídá 4 km ve skutečnosti, jsou 
dvě města vzdálena 11 cm. Jak jsou od sebe vzdálena ve 
skutečnosti? Jaké měřítko má mapa? 

13. Dvě vesnice, vzdálené 16 km jsou znázorněna na mapě, 
kde 2 cm odpovídají 4 km. Jak jsou od sebe vzdálena na mapě? 
Jaké je měřítko mapy? 

14. Mapa má měřítko 1:75 000. Jak daleko jsou od sebe 
zobrazena na mapě, pokud je jejich skutečná vzdálenost 56 km? 

 
Diofantovské rovnice:  
Diofantovská (diofantická) rovnice je algebraická úloha řešená 
v oboru všech čísel celých. Obecný tvar diofantovské lineární rovnice 
o dvou neznámých je 

ax + by = c, 

kde koeficienty a,b,c jsou daná celá čísla a x, y jsou neznámá celá 
čísla. 



Řešitelnost diofantovských rovnic v oboru celých čísel: 
 

Aby diofantovská. rovnice ax + by = c byla řešitelná, musí být 
největší společný dělitel čísel a, b D(a,b) dělitelem čísla c. 

Př.: Rovnice 2x+2y=9 není řešitelná. Její levá strana je určitě 
dělitelná dvěma, ale pravá strana je číslo liché. 

Motivační příklad jednoduché diofantovské rovnice: 

Honza měl ve stavebnici 19 koleček. Všechna tato kolečka použil při 
stavbě tříkolek a koloběžek. Kolik sestavil koloběžek a kolik tříkolek? 
Najdete všechna řešení? 

Experimentální řešení: 

Děti si zakreslí značky odpovídající 19 kolečkům ve stavebnici. Tyto 
značky sdružují do skupin po dvou a třech tak, aby každá značka byla 
použita právě jednou a aby vyčerpaly všechny značky. 

Algebraické řešení: 

3x + 2y = 19  … diofantovská rovnice 

Zápis řešení pokusem: 

zvolené x 1 2 3 4 5 6 7 

 3x 3 6 9 12 15 18 21 

zbude na 
2y 

16 13 10 7 4 1 -2 

y 8 - 5 - 2 - - 

 

 



15. Kolika způsoby je možné rozdělit 27 dětí na trojice a 
čtveřice tak, aby žádné dítě nezbylo? 

16. Marie nakoupila žvýkačky po 9 korunách a čokolády po 14 
korunách. Celkem utratila 145 korun. Kolik čeho nakoupila? 

17. Pavel nakoupil sešity po 12 korunách a desky po 18 
korunách. Celkem utratil 139 Kč. Kolik čeho nakoupil? 

18. Kolika způsoby je možno rozdělit 43 dětí beze zbytku do 
3-členných a 7-členných družstev tak, aby  

a) 7-členných družstev bylo více než 3-členných? 

b) 7-členných družstev bylo méně než 3-členných? 

19. Kolika způsoby je možné rozlít 1000 l vody do 3-litrových 
a 4-litrových nádob? 

20. Kolika způsoby je možné rozlít 1500 l vody do 2-litrových 
a 5-litrových nádob; přitom musí být použito vždy alespoň jedné 
nádoby obou druhů? 

 

 


