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1) Starší typ bodového svářecího zařízení provede za 10 minut 50 bodových svarů, nový typ o 5 svarů 

více. Za kolik hodin společného provozu provedou obě svářecí zařízení celkem 945 svarů? 
 

2) Pokrývač Macura je schopen pokrýt taškami celou střechu rodinného domku za 12 hodin, jeho 

spolupracovník Drábek za 15 hodin. Za kolik hodin společné práce jsou oba pokrývači schopni ukončit 

pokrytí této střechy? 
 

3) Dlaždič Jirsák je schopen vydláždit chodník za 5 hodin, jeho spolupracovník Hála za 7 hodin. Jak 

dlouho bude oběma dlaždičům trvat společné dláždění? 
 

4) Pan Hlaváček je schopen natřít plot před svým domem za 4 hodiny, jeho syn za 6 hodin. Kolik hodin 

jim bude trvat společné natírání plotu, včetně dvou přestávek po 30 minutách? 
 

5) Dělník Molnár provedl výkop pro plynové potrubí za 15 h, dělník Lakatoš za 12 h a dělník Soukup 

za 10 hodin. Po kolika hodinách společné práce bude výkop dokončen? 
 

6) Velkým přítokovým ventilem je možné plastový bazének naplnit vodou za 36 minut, malým 

45 minut. Za kolik minut je možné naplnit bazének, bude-li do něj přitékat voda oběma ventily současně? 
 

7) Bubnovou sekačkou je možné posekat louku za 24 minut, lištovou za 30 minut. Za kolik minut je 

možné posekat louku oběma sekačkami? 
 

8) Velkým přítokovým ventilem se naplní cukrovarská nádrž melasou za 4 minuty, malým přítokovým 

ventilem za 6 minut. Za kolik minut se naplní celá nádrž, bude-li do ní přitékat melasa oběma ventily 

současně? 
 

9) Louku lze posekat motorovou sekačkou za 6 hodin, druhou, výkonnější sekačkou za 4 hodiny. Za jak 

dlouho by byla louka posekána, kdyby byly použity obě sekačky současně? 
 

10) Tři zedníci mají omítnout čtyři stejně velké stěny budovy. První zedník je schopen omítnout jednu 

stěnu budovy za 3 hodiny, druhý za 4 hodiny a třetí za 6 hodin. Za jak dlouho společně omítnou celou 

budovu? 
 

11) Tankování pohonných hmot do ložních nádrží se obvykle provádí dvěma čerpadly. Tankování méně 

výkonným čerpadlem trvá 6 hodin, výkonnějším čerpadlem 4 hodiny. Jak dlouho bude tankování trvat, 

budou-li uvedena do provozu obě čerpadla současně? 
 

12) Malým nákladním autem je možno odvézt písek z celé hromady za 15 hodin, velkým za 12 hodin. 

Za kolik hodin je možné odvézt písek z celé hromady? 
 

13) Zedník předpokládal, že všechny prostory novostavby rodinného domku vybílí za 8 směn. 

Na naléhání jeho majitele si k této práci přizval ještě pomocníka, který byl schopen odvést tuto práci sám za 

12 směn. Za kolik směn byli schopni společně vybílit všechny prostory? 

 

14) Prázdnou zavlažovací nádrž je možné pomocí čerpadla naplnit vodou z blízké řeky za 4 hodiny. Při 

zavlažování by se voda z plné nádrže vyčerpala za 12 hodin. Za kolik hodin je možné naplnit vodou prázdnou 

nádrž, bude-li přičerpávání vody z řeky spojeno s jejím odčerpáváním na zavlažování? 
 

15) Prvním kombajnem lze sklidit obilí z určitého lánu za 24 hodiny, druhým, výkonnějším za 16 hodin. 

Za kolik hodin bylo sklizeno obilí z tohoto lánu, jestliže se sklízelo oběma kombajny současně? 
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16) Na úseku nově budované silnice pokládají dva stroje různé výkonnosti asfaltový koberec. Položení 

asfaltového koberce jedním strojem by trvalo 78 hodin, druhým 91 hodin. Jak dlouho bude trvat práce při 

současném nasazení obou strojů? 
 

17) V tepelné elektrárně je vytvořena určitá zásoba uhlí. Bude-li v činnosti pouze 1. elektrárenský blok, 

vystačí zásoba uhlí na 24 dní. Bude-li v činnosti jen 2. elektrárenský blok, vystačí zásoba uhlí na 30 dní, 

a bude-li v činnosti pouze 3. elektrárenský blok, vystačí zásoba uhlí na 20 dní. Urči, na kolik dní vystačí 

zásoba uhlí, budou-li v provozu současně všechny tři bloky. 
 

18) Dětský bazén se naplní jedním přítokem za 5 hodin, druhým za 7 hodin. Za kolik hodin se naplní 

oběma přítoky současně? 
 

19) Vodní nádrž se vyprázdní menším čerpadlem za 12 hodin, středním za 9 hodin a velkým za 4 hodiny. 

Za kolik hodin se vyčerpá vodní nádrž, jsou-li zapnuta všechna tři čerpadla? 
 

20) Dělník A by sám provedl výkop pro vodovodní potrubí za 7 hodin, dělník B sám za 6 hodin. Protože 

výkop má být skončen za 2 hodiny, byl přibrán ještě dělník C. Za jak dlouho by výkop provedl sám dělník C? 
 

21) Na dvou tkalcovských stavech různé výkonnosti lze utkat požadované množství látky za 6 hodin, 

pracují-li oba stroje současně. Na prvním stavu by se toto množství látky utkalo za 10 hodin. Jak dlouho by 

tkaní trvalo na druhém stroji? 
 

22) Vodní nádrž by se naplnila jedním přívodem za 36 minut, druhým za 45 minut. Za jak dlouho se 

nádrž naplní, přitéká-li voda nejprve 9 minut prvním přívodem a pak oběma současně? 
 

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

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

24) Prvním secím strojem lze osít pole za 12 hodin, druhým za 8 hodin. Za kolik hodin bylo pole oseto, 

jestliže byly nasazeny oba secí stroje, ale druhý začal pracovat o 2 hodiny později? 
 

25) Na prvním automatu se počet požadovaný lahví naplnil za 12 hodin, na druhém automatu 

za 18 hodin. Vypočítej, za jak dlouho se naplnil požadovaný počet lahví, jestliže nejprve pracovaly oba 

současně a po 3 hodinách plnění se druhý automat kvůli poruše zastavil? 
 

26) Dvě různá nákladní auta by společně navozila stavební materiál za 6 hodin. Po 4 hodinách však bylo 

první auto převedeno na jinou práci a druhé auto vozilo materiál ještě 6 hodin. Za kolik hodin by stavební 

materiál navozilo první auto a za kolik druhé? 
 

27) Protipožární nádrž tvaru kvádru s rozměry dna 15 m a 20 m byla naplněna vodou do výšky 1,6 m. Při 

požáru z ní byla odčerpávána voda dvěma čerpadly. Jedno mělo výkon 12 l/s, druhé 4,8 hl/min. Jak dlouho 

z ní byla oběma čerpadly současně odčerpávána vody, jestliže 

a) její hladina poklesla o 40 cm? 

b) se zcela vyprázdnila? 
 

28) Parta chlapců by sklidila chmel z malé chmelnice za 8 směn, parta dívek by tutéž práci ukončila 

za 12 směn. 

a) Za kolik směn by obě party sklidily společně chmel z malé chmelnice? 

b) Za kolik směn by byl sklizen chmel z malé chmelnice, jestliže by tuto sklizeň zahájila parta 

chlapců a po třech směnách by se k ní přidala parta dívek? 

 


