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Slovní úlohy na spole čnou práci 
 

1. První traktorista zorá pole za 15 hodin. Druhý zorá pole za 10 hodin. Kolik hodin jim bude trvat 
práce, budou-li orat  společně? 
 

2. Nádrž se naplní jedním přítokem za 30 minut, druhým za 24 minut. Za kolik minut se naplní, jsou-li 
otevřeny oba přítoky současně? 

 
3. Dva zedníci omítají společně dům. Kdyby pracoval každý sám, skončil by první z nich za 16 dní, 

druhý za 20 dní. Kdy skončí společnou práci? 
 
4. Vodní nádrž je možno vypustit jednou rourou za 1,5 h, druhou rourou za jednu a jednu osminu 

hodiny. Za jakou dobu se vyprázdní, otevřeme-li obě roury současně? 
 
5. Jana nasbírá košík malin za 2 hodiny, Martin za 3 hodiny a Tomáš to zvládne za 6 hodin. Za jak 

dlouho nasbírají plný košík společně? 
 
6. Marek zryje zahrádku za 30 minut. Tomáš ji zryje za        hodiny. Za jak dlouho zryjí zahrádku 

společně? 
 
7. Širší hadicí zalijeme záhony jahod za 45 minut, užší hadicí nám to bude trvat        hodiny. Za jak 
 

dlouho  mohou být jahody  zality, jestliže budeme zalévat oběma hadicemi současně? 
 
8. Menším nákladním autem lze převést za 2 hodiny 6 tun písku, větším autem 18 tun písku za 

3 hodiny. Jak dlouho potrvá převezení 180 tun písku oběma auty najednou? 
 
9. Pracovní tempo tří traktoristů bylo takovéto: první zoral 3 ha za 1 hodinu, druhý zoral 4 ha za 

2 hodiny a třetí zoral 5 ha za 3 hodiny. Za jak dlouho společně zorají 40 hektarů? 
 
10. Nádrž o objemu 15 hl má dva přítoky. Jedním přitéká 5 litrů vody  za minutu, druhým 7 litrů za 

minutu. Za jakou dobu se nádrž naplní oběma přítoky současně? 
 
11. Zedník omítne zeď za 12 dní, učeň za 16 dní. Je třeba, aby byla zeď omítnuta za 5 dní. Dokážou 

tuto práci vykonat včas dva zedníci s učněm? 
 
12. Pětitunovému nákladnímu autu by trvalo odvezení zeminy ze stavby 14 osmihodinových 

pracovních směn, sedmitunovému 10 směn. Za kolik hodin odvezou zeminu obě auta společně? 
 
13. Jeden traktor zorá pole za 12 dní, druhý za 15 dní. Za jak dlouho zorají pole dohromady? 
 
14. Nádrž se naplní jedním přítokem za 5 hodin, druhým za 7 hodin. Za jak dlouho se naplní oběma 

přítoky současně? 
 
15. K rodinnému domku je třeba vykopat příkop. Otec by sám vykopal příkop za 6 dní, starší syn za 

8 dní a mladší za 9 dní. Jak dlouho bude trvat vykopání příkopu všem dohromady? 
 
16. Zahradní bazén by se naplnil jedním přítokem za 16 hodin, druhým za 18 hodin. Odtokovou 

rourou se vypustí za 32 hodiny. Za jak dlouho se naplní, budou-li všechny tři kohouty současně? 
 
17. Zahradní nádrž má objem 12 hl. Přítokovou rourou přitéká za 2 minuty 80 l, odtokem odtéká za 

5 minut 150 l. Odtok byl otevřen o čtvrt hodiny později než přítok. Za jak dlouho se nádrž naplní? 
 
18. Při maximálním průtoku se naplní vana za 3 minuty. Plná vana se odtokem vypustí za 5 minut. 

Vypočítejte za jak dlouho se vana napustí při maximálním přítoku, jestliže jsme neucpali odtok? 
 



19. Starším kotlem se vytopí budova za 8 hodin, novějším kotlem za 4 hodiny. Starším kotlem se 
budova začala vytápět, ale po dvou hodinách muselo být zatopeno i v novějším kotli. Jak dlouho 
trvalo vytápění budovy? 

 
20. Při ražení dvoukilometrového tunelu pro železnici postupovala první pracovní skupina rychlostí 

20 m za týden a na druhé straně druhá skupina rychlostí 17 m za týden. Za jak dlouho se obě 
skupiny střetnou? 

 
21. Firma A je schopna splnit zakázku za 6 dnů, firma B ji dokáže splnit 9 dnů. Za kolik dnů bude 

zakázka splněna, když na ní pracuje firma A sama 1 den a další dny pracují na zakázce obě firmy 
společně? 

 
22. Dva truhláři vyrobí poličky za 15 dní. První z nich by je vyrobil sám za 20 dní. Za jak dlouho by je 

vyrobil druhý truhlář sám? 
 
23. Bazén má tři přítoky. Přítokem A se naplní za 15 hodin, přítokem B za 24 hodin, přítokem C za 

40 hodin. Za jak dlouho se prázdný bazén naplní, budou-li puštěny všechny přívody? 
 
24. Závod A je schopen splnit zakázku za 40 dní, závod B za 24 hodin. Za kolik dní bude splněna 

zakázka, jestliže na ní pracují oba závody společně? 
 
25. Jedna skupina studentů by očesala chmelnici za 10 dní, druhá za 15 dní. Jak dlouho budou sklízet 

chmel obě  skupiny najednou? 
 
26. Nádrž se naplní přítokem za 12 minut a plná se vyprázdní odtokem za 16 minut. Jak dlouho trvá 

naplnění nádrže, je-li současně otevřen přítok i odtok? 
 
27. Vodní nádrž se vyprázdní menším čerpadlem za 12 hodin, středním čerpadlem za 9 hodin a 

velkým čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin bude nádrž prázdná, když zapneme současně 
všechna tři čerpadla? 

 
28. Pole bylo zoráno dvěma traktory různé velikosti za 6 hodin. Zorání pole prvním traktorem by trvalo 

10 hodin. Jak dlouho by zorání pole trvalo, kdyby byl použit jen druhý traktor? 
 
29. Prvním kombajnem lze sklidit obilí z pole za 24 hodin, druhým kombajnem za 20 hodin. Protože 

bylo třeba sklizeň urychlit, byl na pole poslán ještě třetí kombajn a sklizeň všemi třemi kombajny 
současně trvala 8 hodin. Za jak dlouho by bylo sklizeno obilí, kdyby pracoval jen třetí kombajn? 

 
30. První zedník omítne garáž za 12 hodin, druhý za 10 hodin. Protože bylo třeba, aby byla garáž 

omítnuta za 4 hodiny, byl přijat ještě třetí zedník. Jak dlouho by omítal garáž třetí dělník, kdyby 
pracoval sám? 

 
31. Dělník A by sám provedl výkop za 7 hodin, dělník B sám za 6 hodin. Protože výkop má být 

skončen za 2 hodiny, byl přibrán ještě dělník C. Za jak dlouho by výkop provedl sám dělník C? 
 
32. Vodní nádrž se vyprázdní menším čerpadlem za 12 hodin, středním čerpadlem za 9 hodin a 

velkým čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin se vyčerpá vodní nádrž, jsou-li zapnuta současně 
všechna tři čerpadla? 

 
33. Dospělý pracovník vykoná práci za 4 hodiny. Učeň vykoná tutéž práci za 6 hodin. Za kolik hodin 

by vykonali tuto práci, kdyby pracovali společně? 
 



34. Nádrž se vyprázdní prvním kanálem za 78 minut, druhým za 91 minut. Za jak dlouho se vypustí 
oběma kanály současně? 

 
35. Prvním postřikovačem lze postříkat ovocný sad za 15 hodin, druhým za 10 hodin. Jak dlouho 

bude trvat postřik při současném použití obou potřikovačů? 
 
36. Dělník vykoná určitou práci za 24 hodin, učeň tutéž práci za 28 hodin. Za kolik hodin vykonají tuto 

práci společně? 
 
37. Bazén se naplní prvním přívodem za 21 hodin, druhým přívodem za 14 hodin. Za jak dlouho se 

naplní oběma přívody současně? 
 
38. První zedník omítne garáž za 12 hodin, druhý za 10 hodin a třetí za 15 hodin. Za jak dlouho 

omítnou garáž společně? 
 
39. Bude-li v provozu první kotel, vystačí zásoba nafty na 14 hodin. Bude-li v provozu pouze druhý 

kotel, pak vystačí zásoba nafty na 10 hodin. Jak dlouhy vystačí zásoba nafty, budou-li v provozu 
oba kotle současně? 

 
40. První sekačkou lze louku posekat za 3 h 20 min. Druhou sekačkou za 2 h. Za jak dlouho se 

poseče louka oběmi sekačkami současně? 
 
41. Nádrž se naplní prvním přítokem za 40 minut, druhým za 30 minut a třetím za 30 minut. Všechny 

tři přítoky byly otevřeny současně. Za kolik minut byla nádrž naplněna do poloviny? 
 
42. Dva dělníci omítají zeď. První by ji omítl za 8 dní, druhý za 12 dní. Za kolik dní budou hotovi 

s prací, budou-li pracovat společně? 
 
43. Do průtokového zásbníku voda přitéká a současně je zněj odbáděna. Kdyby voda pouze přitékala, 

naplnil by se zásobník za 18 minut. Kdyby voda pouze odtékala, vyprázdnil by se plní zásobník za 
20 minut. Za kolik hodin se naplní prázdný zásobník, jestliže se současně otevře přívod i odtok? 

 
44. Komunikace očistí úklidovým autem za 16 hodin, úklidovou četou za 24 hodin. Za jak dlouho bude 

komunikace očištěna, jestliže čištění prováděla nejprve úklidová četa a po 4 hodinách úklidové 
auto? 

 
45. Na tkalcovském stroji se utká požadované množství látky za 12 dní, na druhém za 18 dní. Za kolik 

dní bylo utkáno požadované množství látky, jestliže první dva dny se pracovalo jen na prvním 
stroji, zbývající dny pak na obou strojích? 

 
46. Zásoba prken vystačí první truhlářské dílně na 36 hodin, druhé dílně 45 hodin. Za jak dlouho byla 

zásoba prken vyčerpána, jestliže se pracovalo zároveň v obou dílnách, ale v druhé dílně začala 
o 9 hodin později než v první dílně? 

 
47. První natěrač natře chalupu za 15 hodin, druhý za 12 hodin a třetí za 10 hodin. Jak dlouho trvalo 

natírání chalupy, když nejprve pracovali všichni tři natěrači společně a pak poslední tři hodiny 
dokončoval práci druhý natěrač sám? 

 



48. Zásoba uhlí by vystačila na vytápění většího pokoje na 12 týdnů, menšího pokoje na 18 týdnů. 
Zpočátku se po dobu 4 týdnů topilo v obou pokojích, pak jenom v menším. Urči, na kolik stačila 
zásoba uhlí? 

 
49. Pumpou A se naplní nádrž za 12 minut, pumpou B za 24 hodin. Za jakou dobu se naplní, 

pumpuje-li 3 minuty pumpa A a potom obě současně? 
 
50. Pole bylo zoráno dvěma traktory za 6 hodin. Zorání pole druhým traktorem by trvalo 10 hodin. 

Jak dlouho by zorání pole trvalo, kdyby byl použit jen druhý traktor? 
 
51. Prvním kombajnem lze sklidit obilí za 24 hodin, druhým za 20 hodin. Protože bylo třeba sklizeň 

urychlit, byl na pole poslán ještě třetí kombajn a sklizeň všemi třetmi kombajny současně trvala 
8 hodin. Za jak dlouho by bylo obilí sklizeno, kdyby pracoval pouze třetí kombajn? 

 
52. Dva dělníci splní určitý úkol společně za 4 dny. První, pracuje-li sám, splní týž úkol za 12 dní. 

Za kolik dní by splnil úkol druhý dělník, kdyby pracoval sám? 
 
53. Dva dělníci vykonají společně za 16 dní práci. Po 4 dnech společné práce ji dokončí druhý dělník 

sám za 36 dní. Za kolik dní by ji vykonal každý dělník sám? 
 
54. První dělník splní úkol sám za 9 hodin, druhý dělník tentýž úkol sám za 6 hodin. Protože měl být 

úkol splněn dříve, přizvali k práci třetího dělníka a skončili práci společně za 2 hodiny. Za kolik dní 
by splnil práci třetí dělník? 

 
55. Dva dělníci vykonají společně práci za 10 dní. První dělník by ji sám vykonal za 20 dní. Za kolik 

dní by ji vykonal druhý dělník sám? 
 
56. Dva traktoristé hodlali obdělat pole za 96 hodin. Jeden z nich však měl traktor v opravě 16 hodin 

a tak se práce protáhla na 106 hodin. Za kolik hodin by práci skončil každý traktorista sám? 
 
57. Vodní nádrž by se naplnila jedním přívodem za 36 minut, druhým za 45 minut. Oba přívody byly 

otevřeny současně po dobu 900 sekund. Urči, zda se za tuto dobu nádrž zcela naplní. 
 
58. Nádrž se naplní jedním přívodem za 8 minut, druhým za jednu pětinu hodiny. Za jak dlouho se 

naplní oběma přívody současně? 
 
59. První traktrista zorá pole za 15 hodin. Druhý traktorista zorá stejné pole sám za 10 hodin. 

Kolik hodin jim bude trvat práce, budou-li orat společně? 
 
60. Jedna skupina dělníků by určitou práci vykonala za 10 dní, druhá za 15 dní. Obě skupiny spolu 

pracovaly 5 dní a šestý den přišla další skupina, která práci sama dokončila tak, že pracovala 
právě jeden den. Za kolik dní by vykonala stejnou práci třetí skupina sama? 

 
61. Na jednom stroji trvá výroba součástek 12 hodin,na druhém stroji 8 hodin. Za kolik hodin vyrobí 

stejné množství součástek oba stroje, budou-li pracovat současně? 
 


