
Př. 1: Nádrž je možné vypustit pomocí 

dvou výpustí. Samotná větší výpusť 

vypustí nádrž za 8 hodin, samotná 

menší výpusť za 10 hodin. Při 

posledním vypouštění měly být 

otevřeny obě výpusti, ale závěr větší 

výpusti se zablokoval a povedlo se ho 

otevřít až hodinu po otevření menší 

výpusti. Jak dlouho trvalo vypouštění? 

Př. 2: 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? 

Př. 3: Jeden dělník potřebuje na 

určitou práci 40 hodin, druhý by tuto 

práci provedl již za 30 hodin. Několik 

hodin pracovali společně, potom byl 

druhý dělník odvolán a první dokončil 

práci sám za 5 hodin. Kolik hodin 

pracovali společně a jakou část práce 

každý z nich vykonal? 

Př. 4: První dělník by sám splnil úkol za 

8 hodin, druhý za 6 hodin. Po dvou 

hodinách společné práce odešel první 

dělník k lékaři a druhý práci dokončil 

sám. Kolik hodin pracoval druhý dělník 

sám? 

Př. 5: 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? 
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