
Oddělení A:  

Př. 1: Ze dvou druhů čaje v ceně  

160 Kč a 220 Kč za 1 kilogram se má 

připravit 20 kg směsi v ceně 205 Kč 

za 1 kilogram. Kolik kilogramů 

každého druhu čaje bude třeba 

smíchat? 

Př. 2: Ve stánku se prodává 1 kg 

banánů za 24 Kč a 1 kg pomerančů 

za 17 Kč. Kolik kg banánů a kolik kg 

pomerančů prodavač prodal, jestliže 

prodal celkem 130 kg obou druhů 

ovoce a utržil 2 770Kč? 
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Oddělení B:  

Př. 1: Jeden kilogram lacinější kávy 

stojí 150 Kč, jeden kilogram dražší 

kávy je za 200 Kč. Jak připravit směs 

35 kg kávy po 180 Kč? 
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ovoce a utržil 2 805Kč? 
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