
Milí žáci, 

Posílám vám celý pracovní list na přímou a nepřímou úměrnost. Příklady z něj jste s paní učitelkou 

začali počítat už v pondělí. Dopočítejte, prosím, zbylé příklady, které jste v hodině nestihli. 

 

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST, TROJČLENKA 

Přímá úměrnost je závislost veličiny y na druhé veličině x, kdy se při zvýšení veličiny x zvýší poměrně 

i hodnota veličiny y. 

Např.: Čím více hodin člověk pracuje (veličina x), tím více peněz si vydělá (veličina y). 

x 1 hod. 2 hod. 5 hod. 20 hod. 

y 100 Kč 200 Kč 500 Kč 2000 Kč 

 

Nepřímá úměrnost je závislost veličiny y na druhé veličině x, kdy se při zvýšení veličiny x sníží 

poměrně hodnota veličiny y. 

Např.: Čím více zedníků (x) staví zeď, tím méně času (y) zabere, než bude postavená. 

x 1 zedník 2 zedníci 4 zedníci 8 zedníků 

y 8 dní 4 dny 2 dny 1 den 

 

Trojčlenka se požívá k výpočtu přímé a nepřímé úměry, kdy většinou známe tři údaje a snažíme 

se dopočítat čtvrtý. 

Pozor! Je potřeba umět správně rozeznat přímou úměrnost od nepřímé! 

 

Příklady na ukázku: 

1. Šest stejných hrnečků stojí 54 Kč. Kolik zaplatíme za 20 takových hrnečků? 

 

Jedná se o přímou úměrnost, protože první proměnná je počet hrnečků a roste, druhá 

proměnná je cena hrnečků a ta také poroste. 

 

↑ 6 hrnečků ……………….. 54 Kč ↑ 
20 hrnečků ……………… x 

 

Šipku začínáme psát vedle neznámé x. Pokud se jedná o přímou úměru, tak šipka na druhé straně 
tabulky jde stejným směrem. Když máme nepřímou úměru zapíšeme šipku opačným směrem. 

Podle tabulky sestavíme rovnici podle šipek a začneme vždy od neznámé x. 
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Abychom rovnici vyřešili, musíme osamostatnit x, což znamená že číslo 54 musíme převést na druhou 

stranu rovnice. 

𝑥 =
20

6
∙ 54 

Poté už pouze dopočítáme a máme výsledek. 

𝑥 = 180 

Za 20 hrnečků zaplatíme 180 Kč. 

 

2. Monika pozvala své kamarády na lívance. Spočítala, že pokud přijde devět kamarádů, pro 

každého bude mít osm lívanců. Kamarádů se ale nakonec sešlo dvanáct. Kolik měl každý 

z nich lívanců? 

 

Jedná se o nepřímou úměrnost, protože čím více kamarádů přijde, tím méně lívanců každý bude mít. 

↓ 9 kamarádů ………………. 8 lívanců ↑ 
12 kamarádů ……………… x 

 

Sestavíme rovnici podle šipek. 
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Dále pokračujeme ve výpočtu rovnice stejně jako v předchozím příkladě. 
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9
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𝑥 = 6 

Každý z kamarádů měl 6 lívanců. 

 

Další příklady na procvičení (dopočítejte zbylé příklady, které jste nestihli v hodině). 

1. Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze 3,2 kg švestek? 

2. Hodinky se zpožďují o 20 sekund za 4 dny. O kolik se zpozdí za týden? 

3. Na svém počítači máte internet o rychlosti 2 MB za sekundu a záznam koncertu Ariany 

Grande jste si stáhli za 450 sekund. Za jak dlouho byste stáhli stejný koncert, pokud byste 

měli internet o rychlosti 6 MB za sekundu? 

4. Pokoj v jednom luxusním hotelu stojí na sedm nocí deset tisíc pět set korun. Kolik nás bude 

stát stejný pokoj, pokud bychom tam chtěli jet na dvanáct dní? 

5. Průměrná délka kroku Jirky je 80 cm. Cestou ze školy domů napočítal, že udělal 1300 kroků. 

Kolik kroků by udělal, kdyby jeden měřil rovný metr? 

6. Osmnáct metrů látky stojí 720 Kč. Kolik zaplatíme za 12 m téže látky? 



7. Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se nádrž naplní za 1 hodinu 12 minut. Jak dlouho 

bude trvat naplnění nádrže čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu? 

8. 165 kostek cukru má hmotnost jeden kilogram. Kolik kostek má hmotnost 70 gramů? Jakou 

hmotnost má 1 000 kostek cukru? 

9. 18 trysek naplní bazén za 12 a pul hodiny. Za jak dlouho naplní bazén 15 trysek? 

 

Dále si prosím zopakujte poměr, a to v pracovním sešitě: 

- na straně 4 / cvičení 1 

- na straně 5 / cvičení 4 a 6 

- na straně 10 / cvičení 3. 

(Když byste si nevěděli rady, doporučuji skvělá výuková videa na YT od skupinky ISIBALO). 

 

 

 

Pokud byste měli jakýkoli problém, napište mi na školní mail jana.koutnikova@zschcho.cz. 

Přeji vám hodně zdraví a snad se opět brzy setkáme ve třídě      . JK 

mailto:jana.koutnikova@zschcho.cz

