
 
 

8. ročník 

SLOVNÍ ÚLOHY O SMĚSÍCH 
 

1) Určete cenu 1 kilogramu kávové směsi, která vznikla smícháním 5 kilogramů kávy po 340 Kč za 

kilogram a 15 kilogramů kávy po 380 Kč za kilogram. 

2) V továrně na výrobu léčiv smíchali 10 litrů 45procentního alkoholu s 25 litry 66procentního 

alkoholu. Kolikaprocentní alkohol vznikl? 

3) Kolikaprocentní alkohol vznikne smícháním 3 litrů 90procentního alkoholu s 2 litry vody? 

4) Když jsme smíchali 40 kg mořské vody se 60 kg dešťové vody, vznikla voda obsahující 2% soli. Kolik 

procent soli obsahovala mořská voda? 

5) Chemik smíchal kyselinu octovou ze 3 nádob. V první nádobě jí bylo 10 l s koncentrací 15%, ve druhé 

nádobě 7 l s koncentrací 30% a ve třetí nádobě 8 l s koncentrací 50%. Jakou koncentraci měla vzniklá 

kyselina? 

6) Kolik gramů 100procentní modré skalice musíme přidat do 450 gramů roztoku této skalice 

s koncentrací 15%, aby se tato koncentrace zvýšila o 10% 

7) Předjarní postřik ovocných stromů se provádí 2procentním roztokem chemického přípravku. Kolik 

krychlových centimetrů tohoto přípravku je třeba použít k vytvoření 10 litrů postřikové kapaliny? 

8) Do automobilové cisterny bylo od dodavatele A načerpáno 3 200 l mléka s tučností 4,5%, 

od dodavatele B 1 450 l mléka s tučností 4,8% a od dodavatele C 1 950l mléka s tučností 5%. Určete tučnost 

mléka, které bylo smícháno v cisterně. 

9) Kolik kilogramů vody musíme přilít do 10 kg roztoku modré skalice s koncentrací 5%, aby tato 

koncentrace klesla na 2%? 

10) V balírnách mají připravit směs kávy tak, aby 1 kg stál 240 Kč. Na skladě jsou dva druhy kávy v ceně 

220 Kč za 1 kg a 300 Kč za 1 kg. Kolik kilogramů každého druhu je třeba smíchat, abychom připravili 50 kg 

požadované směsi? 

11) Za dvou druhů čaje v ceně 160 Kč a 220 Kč za 1 kg se má připravit 20 kg čajové směsi v ceně 205 Kč 

za 1 kg. Kolik kilogramů každého druhu čaje bude třeba smíchat? 

12) Kolik gramů 60%ního roztoku a kolik gramů 35%ního roztoku je třeba k vytvoření 100 g 40%ního 

roztoku? 

13) Ze dvou druhů čaje v ceně 170 Kč a 210 Kč za 1 kg se má připravit 25 kg směsi v ceně 186 Kč za 1 kg. 

Kolik kilogramů každého druhu čaje je třeba smíchat? 

 


