
NEPŘÍMÁ 

ÚMĚRNOST



Příklad 1:

Vzdálenost měst je 120 km. Závisí doba, za kterou tuto vzdálenost ujede auto, 

na průměrné rychlosti?

Za jak dlouho ujede vzdálenost 120 km auto jedoucí průměrnou 

rychlostí                                                                                         

Vypočítané údaje sestavte do tabulky. Sestrojte graf této závislosti.
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Řešení:

Známe-li vzdálenost měst a průměrnou rychlost auta, umíme vypočítat dobu 

jízdy: 

doba jízdy = vzdálenost měst : průměrná rychlost auta

Prům. 

rychlost v       
x 10 20 30 40 60 80 100 120

Doba jízdy v 

hod.
y 12 6 4 3 2 1,5 1,2 1

3 krát menší

3 krát větší

h

km



Závislost obou veličin je zřejmá. Platí: 

 Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zmenší druhá veličina. 

 Kolikrát se zmenší jedna veličina, tolikrát se zvětší druhá veličina. 

 Takové závislosti říkáme nepřímá úměrnost. 

 Říkáme: 

Doba, za kterou auto ujede danou vzdálenost, je nepřímo úměrná
průměrné rychlosti auta. Průměrná rychlost auta je nepřímo úměrná
době, za kterou auto ujede danou vzdálenost. 

 Sledujte v tabulce, v jakém poměru se mění nepřímo úměrné veličiny: 

Jestliže se prům. rychlost auta zvětší např. v poměru 60 : 20 = 3 : 1, 
zmenší se doba jízdy v poměru 20 : 60 = 1 : 3. 

Nepřímo úměrné veličiny se mění v převráceném poměru.  



Doplňte nyní tabulku z příkladu o další řádek podle vzoru:

x 10 20 30 40 60 80 100 120

y 12 6 4 3 2 1,5 1,2 1

x . y 10 . 12 

= 120

20 . 6 

= 120

x . y = 120

y =          , kde x > 0, je rovnice této nepřímé úměrnosti. 
x

120
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Množina bodů [x, y], takových, že y = 120 : x, x > 0, je grafem této 

nepřímé úměrnosti. Vyznačené body neleží na přímce. Čára, na které 

body leží, je část křivky zvané hyperbola.

Jak narýsujeme graf této závislosti?

Narýsujeme osy souřadnic. Na vodorovné ose znázorníme rychlost auta, na 

svislé ose dobu, za kterou auto ujede danou vzdálenost. Dvojice čísel 

napsané v tabulce pod sebou považujeme za souřadnice bodů. Body 

vyznačíme.



Příklad 2:

a) Za jak dlouho ujede vzdálenost 120 km auto jedoucí průměrnou 

rychlostí 70      ?

Řešení:

Na vodorovné ose najdeme bod odpovídající

prům. rychlosti 70      . Vyznačíme bod grafu, 

jehož první souřadnice je 70. Na svislé ose 

vyhledáme druhou souřadnici tohoto bodu. 

Odpovídá přibližně době 1,7 hodiny. 
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Auto jedoucí prům. rychlostí 70      ujede vzdálenost 120 km přibližně za 1,7 h.
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b) Jakou průměrnou rychlostí musí jet auto, aby vzdálenost 120 km ujelo 

za 2,4 h?

Řešení:

Na svislé ose najdeme bod odpovídající času 

2,4 h. Vyznačíme bod grafu s druhou souřadnicí 

2,4. Na vodorovné ose vyhledáme první 

souřadnici tohoto bodu. Odpovídá hodnotě

přibližně 50       .
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Auto ujede vzdálenost 120 km za 2,4 h, pojede-li průměrnou rychlostí 50      .



Shrnutí:

 Závislost mezi dvěma veličinami, kterou můžeme popsat slovy 

„kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina, tolikrát se zmenší 

(zvětší) druhá veličina“ , nazýváme nepřímá úměrnost. 

 Nepřímo úměrné veličiny se mění v převráceném poměru. 

 Jestliže jednu veličinu označíme x a druhou veličinu y, pak rovnice     

y =   , x > 0, k > 0, je rovnice nepřímé úměrnosti.

Číslu k říkáme koeficient nepřímé úměrnosti.

 Říkáme, že proměnná y je nepřímo úměrná proměnné x. 

 Všechny body grafu nepřímé úměrnosti leží na křivce, která se 

nazývá hyperbola.
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Cvičení:

1. Rozhodněte, zda jsou veličiny v a) až f) nepřímo 
úměrné.

a) Objem vody, který za minutu přiteče do 200litrového sudu, a doba, za 

kterou se sud naplní.

b) Délka hrany krychle a její povrch.

c) Průměrná rychlost cyklisty a vzdálenost, kterou ujede za 2h.

d) Průměrná rychlost běžce a doba, za kterou uběhne 200m. 

e) Objem spotřebovaného benzínu a ujetá vzdálenost (při stálé spotřebě např. 8 l 

benzínu na 100 km).

f) Délka a šířka obdélníku o obsahu 24 cm2.



2. Rozhodni, zda je závislost y na x uvedená v tabulce nepřímá 

úměrnost: 

a)                                                          b)

x 2 4 6

y 6 4 2

x 1,5 0,75 3

y 2 4 1

x 1 2 0,5 4

y 4

3. Doplň druhý řádek tabulky tak, aby závislost y na x byla 

a) nepřímá úměrnost

b) přímá úměrnost
4

1



4. Rovnice nepřímé úměrnosti je            . Leží body A [10, 16], 

B [6, 10], C [4, 12], D [12, 5] na grafu této nepřímé úměrnosti?

x

60
y 

5. Příklad na doma:

Objem sudu je 200 litrů. 

a) vypočítejte, za jak dlouho se sud naplní, bude-li do něj přitékat 

za minutu 4 l, 5 l, 8l, 10 l, 20 l, 40 l vody. Vypočítané údaje sestavte 

do tabulky. 

b) Podle tabulky sestavte graf této závislosti. Rýsujte na 

milimetrový papír.

c) O jakou závislost jde? Napište rovnici této závislosti.

d) Kolik litrů vody musí přitékat za minutu, aby se sud naplnil za 

15 minut?

e) Za kolik minut se sud naplní, přitéká-li 30 litrů vody za minutu?



Příklad 3:

Když do prázdného bazénu začne přitékat voda rychlostí 3 hektolitry za 

minutu, bazén se naplní za 5 hodin. Za jak dlouho by se bazén naplnil 

výkonnějším čerpadlem, které přivádí do bazénu 750 litrů za minutu?

Řešení:

Kolikrát se zvětší rychlost přitékané vody, tolikrát se zmenší doba potřebná 

k naplnění bazénu. 

Rychlost a čas se mění v převrácených poměrech, jde o nepřímou úměrnost.



I. Vypočítáme si nejdříve, jak dlouho se bude plnit bazén, když bude voda 

přitékat rychlostí 1 litr za minutu. 

Rychlost přitékané vody Doba plnění bazénu

300 litrů za minutu 5 hodin

1 litr za minutu 300krát delší doba než při rychlosti 300 l za min

1500 hodin

750 litrů za minutu 750krát kratší doba než při rychlosti 1 l za min

2 hodiny

Výkonnějším čerpadlem se bazén naplní za 2 hodiny.


