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Příklad 1

Dospělý muž má vitální kapacitu plic 4,5 l, dospělá žena 3,5 l.
K vykouření 1 cigarety muž potřebuje 7 nádechů a žena 9 nádechů.
Kolik litrů kouře vydechne muž a kolik kouře vydechne žena při vykouření 1 cigarety?
Kolik litrů kouře to bude, pokud muž vykouří denně 15 cigaret a žena 10 cigaret?
Kolik litrů kouře to bude, při stejné frekvenci kouření za týden, měsíc, rok, 35 let kouření?
Příklad 2

Pavel má o 20 kuliček více než Jarda. Dohromady mají 220 kuliček.
Kolik kuliček má Pavel a kolik Jarda?
Příklad 3
2

Kolik m pletiva je třeba nakoupit k oplocení pozemku o rozměrech 15x35m. Výška plotu má být 2,5
m. Cena 1m2 pletiva 73 Kč/m2. Jaká bude celková cena pletiva?
Příklad 4

Chcete koupit nejlevnější pozemek. Jeho cena se odvíjí od jeho velikosti a poloze. V centru Prahy je
pozemek o rozloze 250 m2 a cena za m2 je 4 500 Kč, na periferii Prahy je pozemek velký 400 m2 a
2
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cena za m je 2 500 Kč, pozemek na Kladně má rozměr 550 m a cena za m je 2 050 Kč. Který z
pozemků je nejdražší a který nejlevnější?
Příklad 5

Vypočtěte obsah a obvod trojúhelníka o stranách 8,9 a 10 cm. Pro výpočet obsahu použijte Heronův
vzorec:
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