
Oddělení A: 

Př. 1: Lidé cestují k moři do Řecka na 8denní, 10denní a 

12denní pobyty. S každou skupinou cestujících letí tam i 

zpět přidělený delegát. Dne 1. května vzletí na pobyt k moři 

všechny tři skupiny i se svými delegáty najednou. Kdy se 

všichni tři delegáti opět sejdou v jednom letadle? 

  

Př. 2: Máte vytvořit co největší stejné bonboniéry z 

celkového počtu 280 oříškových, 252 nugátových a 420 

marcipánových bonbónů. Přitom vám nesmí žádný bonbon 

zbýt ani chybět. Jaké bude mít jedna bonboniéra složení a 

kolik jich z daného množství bonbónů připravíte? 
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Př. 1: Lidé cestují k moři do Řecka na 8denní, 10denní a 

12denní pobyty. S každou skupinou cestujících letí tam i 

zpět přidělený delegát. Dne 1. května vzletí na pobyt k moři 

všechny tři skupiny i se svými delegáty najednou. Kdy se 
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Př. 2: Máte vytvořit co největší stejné bonboniéry z 

celkového počtu 280 oříškových, 252 nugátových a 420 
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Oddělení B: 

Př. 1: Lidé cestují k moři do Řecka na 8denní, 10denní a 

12denní pobyty. S každou skupinou cestujících letí tam i 

zpět přidělený delegát. Dne 1. května vzletí na pobyt k moři 

všechny tři skupiny i se svými delegáty najednou. Kdy se 

všichni tři delegáti opět sejdou v jednom letadle? 

  

Př. 2: Máte vytvořit co největší stejné bonboniéry z 

celkového počtu 280 oříškových, 252 nugátových a 420 

marcipánových bonbónů. Přitom vám nesmí žádný bonbon 

zbýt ani chybět. Jaké bude mít jedna bonboniéra složení a 

kolik jich z daného množství bonbónů připravíte? 
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12denní pobyty. S každou skupinou cestujících letí tam i 

zpět přidělený delegát. Dne 1. května vzletí na pobyt k moři 

všechny tři skupiny i se svými delegáty najednou. Kdy se 

všichni tři delegáti opět sejdou v jednom letadle? 
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marcipánových bonbónů. Přitom vám nesmí žádný bonbon 

zbýt ani chybět. Jaké bude mít jedna bonboniéra složení a 

kolik jich z daného množství bonbónů připravíte? 
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