
Oddělení A: 
Př. 1: Do obchodu přivezli 50 

čtvrtkilových balení másla dvojího 

druhu. Levnější po 16 Kč za kus a 

dražší po 18 Kč za kus. Kolik kterého 

másla bylo v dodávce, jestliže její cena 

byla 844 Kč? 

Př. 2: Podél silnice bylo vysazeno 250 

stromků dvojího druhu. Sazenice třešní 

po 60 Kč za kus a sazenice jabloní po 

50 Kč za kus. Celá výsadba stála 

12 800 Kč. Kolik bylo sazenic třešní a 

kolik jabloní? 
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Oddělení B: 

Př. 1: Do výroby bylo zakoupeno  

60 kusů pracovních rukavic. Větší pro 

muže po 85 Kč a menší pro ženy po 65 

Kč. Celkem zaplatili 4780 Kč.  

Kolik kterých bylo? 

Př. 2: Do velkoprodejny potravin 

přivezli 1 000 rohlíků dvojí ceny. Dražší 

za 1,80 Kč za kus, levnější za 1,20 za 

kus v celkové ceně 1380 Kč. Kolik bylo 

dražších rohlíků? 
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