
Pozor !!!!!!!!!! 

Pracovní listy vypracované na samostatném papíru s celým 

postupem (ne pouze výsledky) zaslat oskenované nebo 

vyfocené na mailovou adresu:konvru@centrum.cz 

Pracovní listy se budou po příchodu do školy odevzdávat  

ke kontrole!!!!!!!!!!!! 

Za minulý týden poslat do 14.5.2020 

Případné konzultace: Messenger  pracovní dny 8-10 hod 

      Skype:a) https://join.skype.com/invite/lUG2ll2jqFPz  

                                8-9 hod 

                  b) konvru@centrum.cz        8-9 hod 

                  c) konvru                                 8-9hod 

Matematika 8. třída 

Slovní úlohy na rovnice 

a) Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=kwggw5UCHUY 

b) zapiš do sešitů: 

Slovní úlohy na rovnice 

Při řešení slovních úloh rovnicemi postupujeme takto: 

1. Nejdříve si pozorně přečteme text úlohy a zapíšeme, co je dáno a co 

máme vypočítat. 

2. Označíme neznámou a podmínky úlohy vyjádříme pomocí této 

neznámé. Vyhledáme výrazy, které se sobě rovnají a sestavíme rovnici. 

3. Sestavenou rovnici vyřešíme a provedeme zkoušku správnosti řešení 

rovnice. 

4. O správnosti sestavení rovnice se přesvědčíme zkouškou slovní úlohy 

tak, že dosadíme získanou hodnotu přímo do textu úlohy. Zjistíme, zda 

vypočítaná hodnota neznáme vyhovuje podmínkám úlohy. 

5. Získaný výsledek zapíšeme slovní odpovědí. 

Př. 
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V 8. třídě je 32 žáků. Děvčat je o 4 více než chlapců. Kolik je dívek a kolik 

je chlapců v této třídě? 

chlapců……….x……….Zk.:….14 

  dívek…………x+4……………..18 

  celkem……….32 žáků              32 

 

     x+ (x+4) = 32 

       2x + 4  = 32 

            2x   = 32- 4 

          2x   = 28 

                          x   = 14   

Ve třídě je 14 chlapců a 18 dívek. 

Př. 

Ve váze je celkem 13 květin. 

  Červených květů je o 2 více než žlutých a růžových  

  je o 3 méně než červených.  

  Kolik je ve váze červených, kolik bílých a kolik žlutých 

  květin? 

  červené……x+2………………Zk.:…4+2=6 

  žluté…………x……………………………..4 

  růžové…….(x+2)-3………………..4+2-3=3 

  celkem……13 květin                              13 

 (x+2) + x + (x+2)-3   = 13 

                    x+2+x +x+2 -3   = 13 

                               3x+ 4-3   = 13 

                                   3x +1   = 13 

                                        3x   =12 

                                            x = 4 

Červených je 6, žlutých je 4 a růžových jsou 3. 

Př. 

Jana zaplatila v obchodě 107,-Kč. 

  Cukr stál o 4 Kč méně než máslo, 

  chleba stál o 1 Kč více než cukr a za rohlíky 

  zaplatila o 2 Kč méně než za cukr. Kolik 

  stály jednotlivé potraviny? 

  Cukr ……. x-4                 x-4+x+x-4+1+x-4-2 = 107 

  Máslo ……. x                                             4x = 120    

  Chleba … x–4+1                                          x = 30 



  Rohlíky … x-4-2 

  Celkem … 107 

Cukr ……. x-4 ……. 26 Kč 

  Máslo ……. x …….. 30 Kč                                               

  Chleba … x–4+1 …. 27 Kč                                       

  Rohlíky … x-4-2 ….. 24 Kč 

  Celkem … 107 …… 107 Kč 

 

Cukr stál 26 Kč, máslo30 Kč, chleba 27Kč a rohlíky 24 Kč. 

 

Pracovní list 10 

1. Kalhoty a sako stály dohromady 4 000 Kč. Sako bylo o 800 Kč dražší než 

kalhoty. Kolik korun stálo sako a kolik kalhoty? 

 

2. Vojáci  nachodili za 3 dny 90 km. Druhý den ušli dvakrát více než první 

den, třetí den třikrát více než druhý den. Kolik kilometrů napochodovali 

v jednotlivých dnech? 

 

 

3. Kukuřicí, pšenicí a ovsem je oseto 392 ha půdy. Kukuřice je na 1,5krát 

větší výměře než pšenice. Oves je na 5krát menší výměře než kukuřice. 

Na kolika hektarech jsou nasety jednotlivé plodiny? 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


