
4.5_2 Slovní úlohy o společné práci – procvičování 

 

Slovní úlohy na společnou práci řešíme většinou pomocí rovnice s jednou neznámou. Vždy počítáme 

přes jednotku časového úseku, jak je vidět na vzorových příkladech. 

 

1. Nádrž se naplní prvním přívodem za 30min, druhým přívodem za 24min. Za kolik minut se naplní, 

jsou-li otevřeny oba současně? 

 

 

 

2. Nádrž se naplní prvním přívodem za 30min, druhým přívodem za 24min. Třetím se vypustí za 18min. 

Za kolik minut se naplní celá nádrž, jsou-li otevřeny všechny tři současně? 

 

 



3. Dva zedníci omítají dům. První by to sám zvládl za 16 dní, druhý za 20 dní. Jak dlouho to bude trvat, 

jestliže 4 dny bude pracovat první zedník sám a pak se k němu připojí i ten druhý? 

 

 

Další příklady na procvičení: 

4. Tři fontány jsou napojeny na jeden rezervoár vody. Jedné fontáně by byl zajištěn přísun vody na 18 

hodin denně. Druhé fontáně by toto množství stačilo na 9 hodin. Třetí fontáně by voda vystačila na 12 hodin 

denně.  

a) Jak dlouho mohou být všechny tři fontány v provozu? 

b) Do kolika hodin budou fontány v provozu, jestliže první a druhou fontánu spustíme ve 12 hodin a třetí o 3 

hodiny později?  

 

5. Dva dělníci společně vykonají určitou práci za 10 dní. První dělník by ji vykonal sám za 20 dní. Za 

kolik dní by ji vykonal sám druhý dělník? 

 

6. Závod A je schopen splnit zakázku za 12 dní, závod B tutéž zakázku za 18 dní. Za kolik dní bude 

splněna zakázka, jestliže první dva dny na ní pracuje jen závod A, zbývající dny pak oba závody? 

 

7. Dělník A by splnil daný úkol za 12 hodin, dělník B za deset hodin. Protože práce měla být hotova za 4 

hodiny, musel se přibrat ještě dělník C. Za kolik hodin by daný úkol splnil jen dělník C? 

 

8. K chemickému ošetření vinice jsou k dispozici dva postřikovače různé výkonnosti. Prvním 

postřikovačem se vinice postříká za 4 hodiny, druhým za 6 hodin. Jak dlouho by trval postřik vinice, 

kdyby byly použity oba postřikovače najednou? 

 


