Dve úlohy o slivkách
1. Na výrobu slivkového lekváru existuje veľa receptov. Podľa jedného z nich treba
na prípravu jednej dávky lekváru pokrájať na menšie kusy dva kilogramy odkôstkovaných sliviek, zasypať ich 0,5 kg cukru a poliať 20 mililitrami octu. Túto zmes treba
dať na plech a dať do rúry na pečenie, v ktorej sa pri teplote okolo 140 až 160 °C
pečie 20 – 30 minút. Týmto procesom sme získali tri trojdecilitrové fľašky lekváru.
Hustota octu a vody je 1 kg/dm3 a hustota slivkového lekváru je 1,4 kg/dm3.

a) Koľko litrov vody sa počas pečenia jednej dávky lekváru odparilo?
b) Určte, koľko kilogramov lekváru môžeme pripraviť zo štyroch kilogramov vykôstkovaných sliviek.
c) Určte, koľko kilogramov sliviek s kôstkami potrebujeme na výrobu piatich kilogramov lekváru. Predpokladajte, že zo 160 gramov sliviek tvoria 20 gramov kôstky.
Riešenie: a) Hmotnosť potravín pred pečením bola 2,52 kg (2 kg sliviek, 0,5 kg
cukru a 0,02 kg octu, pretože hustota octu je 1 kg/dm3). Hmotnosť lekváru po pečení
vypočítame ako súčin objemu lekváru a jeho hustoty. Keďže pečením sme pripravili

tri trojdecilitrové fľašky lekváru, je jeho objem 9 dl = 0,9 l = 0,9 dm3 .
Hustota slivkového lekváru je 1,4 kg/dm3, takže sme získali
0,9 dm3 ⋅ 1, 4 kg / dm3 = 1,26 kg
lekváru. Keďže počas pečenia sa odparila len voda, tak jej hmotnosť sa bude rovnať
rozdielu 2,52 kg − 1, 26 kg = 1,26 kg. Keďže hustota vody je 1 kg/dm3, tak objem
odparenej vody je 1,26 litra.
b) Zo štyroch kilogramov vykôstkovaných sliviek môžeme pripraviť dve dávky
lekváru, čiže 2,52 kg lekváru.
c) Päť kilogramov lekváru zodpovedá
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2. Dedo Jozef odniesol do pálenice 200 litrov nakvasených sliviek a doviezol domov
25 fliaš 52-percentnej slivovice s objemom 0,7 litra. Okrem tejto slivovice v tomto
roku už nikto z jeho domácnosti nedal vyrobiť žiaden alkohol.

a) Určte, akú spotrebnú daň z liehu za ňu musel dedo Jozef zaplatiť.
b) Určte, koľko litrov kvasených sliviek je potrebných na výrobu jedného litra stopercentného alkoholu.
c) Určte, koľko litrov kvasených sliviek je potrebných na výrobu jedného litra
52-percentnej slivovice.
Riešenie: a) Podľa zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je od
marca 2010 znížená sadzba dane vo výške 540 €/hl stopercentného alkoholu. Táto
znížená sadzba sa uplatňuje na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na
pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l alkoholu z vyrobeného liehu
pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie.
Keďže dedo Jozef doniesol spolu len 25 ⋅ 0,52 ⋅ 0,7 = 9,1 litra stopercentného

alkoholu, platí pre neho táto znížená sadzba dane. Daň za jeden liter stopercentného
alkoholu je 540 € :100 = 5,4 €. Celková daň, ktorú dedo Jozef zaplatil, potom bola
9,1 l ⋅ 5, 4 € / l = 49,14 €.
b) Keďže z 200 litrov kvasených sliviek sa vypálilo 9,1 litra čistého alkoholu, na
jeden liter čistého alkoholu potrebujeme 200 : 9,1  22 litrov kvasených sliviek.
c) Dedo Jozef priniesol domov 25 fliaš 52-percentnej slivovice s objemom 0,7 litra,
teda celkový objem slivovice bol 25 ⋅ 0,7 l = 17,5 l. Keďže z 200 litrov kvasených
sliviek sa vypálilo 17,5 litra 52-percentnej slivovice, na jeden liter 52-percentnej
slivovice potrebujeme 200 :17,5  11, 4 litra kvasených sliviek.
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