
Ahoj, opět Tě zdravím s další várkou domácí přípravy. Dnes na téma: 
 

NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

 

Až budeš mít vypracováno, vyfoť a pošli mi na e-mail: 

vnovakova@zsbrezenecka.cz 

 

Přeji Ti hodně zdaru 

 

Doufám, že jsi opatrný/á na sebe i své okolí… 
 

Příklad 1 

 

Je nutné vyrobit 480 součástek. Jeden dělník by všechny součástky vyrobil za 24 hodin. Za kolik 

hodin by všechny součástky vyrobili/vyrobilo 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dělníci/dělníků? 

 

Vyjádři, co na čem závisí: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Sestav tabulku: 

 

         

         

 

Dva dělníci vyrobí součástky za  ….. hod.  Šest dělníků vyrobí součástky za ….. hod.. 

 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Dvanáct dělníků vyrobí součástky za ….. hod. Tři dělníci vyrobí součástky za …. hod. 

 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod.      Dvacet čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod. 

 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Kolikrát se zvětšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

Kolikrát se zmenšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

Příklad 2 

 

mailto:vnovakova@zsbrezenecka.cz


Vzdálenost mezi dvěma městy je 120 km. Za jak dlouho urazí tuto vzdálenost vozidlo při rychlosti 

20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h, 120 km/h? 

 

Vyjádři, co na čem závisí: 

.……………………………………………………………………………………. 

 

Sestav tabulku: 

 

         

         

 

Při rychlosti 60 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 20 km/h jelo auto ….. hod. 

 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 40 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 80 km/h jelo auto ….. hod. 

 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 120 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 30 km/h jelo auto ….. hod. 

 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

 

Kolikrát se zvětšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 

Kolikrát se zmenšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 


