
Výuka matematiky je doprovázena komunikací přes zslipnik.matematika@gmail.com 

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište a rýsujte do sešitu nebo elektronicky. 

 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 30. 4. 2020 

 Čas – zatím neupřesněn. 

 

Známky: 

 Aktivita. 

 Dodržování termínů pro odevzdání – zasílejte na zslipnik.matematika@gmail.com 

 Závěrečný test – bude upřesněn. 

 

Vyplň test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIUwI9Eml8F

UskblChUOFU0WEYyNUZFWkRQVkNQT0VSODNBTVBaUi4u 

 

VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI 

Úkol č. 1 

Kačenka se dozvěděla, že v jejím oblíbeném obchodě s oblečením vyhlásily slevy, a proto  

vyrazila na nákupy. Původní cena trička, které si vybrala, byla  360Kč.  Na toto tričko je ale  

sleva 50 %. Jakou cenu zaplatí Kačenka za tričko? 

Řešení: 

50 % je  
 

 
  základu. Přitom základ je původní cena trička. 

Kačenka tedy zaplatí  
 

 
  z ceny 360 Kč, což je 180 Kč. 

Všimněte si: Kačenka zaplatila část původní ceny, která odpovídá 50 % původní ceny. 
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Úkol č. 2 

Zapamatujte si:  

Část základu, které odpovídá určitému počtu procent, se nazývá procentová část. 

 

Úkol č. 3 

Nejdříve se naučíme, jak určit procentovou část odpovídající 1 % daného základu. 

Příklad: 

Tomáš si koupil nízkotučný jogurt. Na obalu si přečetl, že hmotnost jogurtu je 150 g  

a že v jogurtu je obsaženo 1 % je  
 

   
 základu. Základem je v tomto případě hmotnost 

jogurtu, tedy 150 g.  

 

   
   ze 150 =  

 

   
 · 150 = 1,5  

V balení jogurtu je obsaženo 1,5 g tuku. 

 

Úkol č. 4 

Určete zpaměti 1 % ze základu. Tabulku doplň: 

Základ 1000 Kč 120 km 35 cm 12 kg 320 m 50 Kč 6 t 4 800 m2 

1 % ze základu         

 

Úkol č. 5 

Určete 1 %, jestliže víte, že 100 % je: 

100 % 5 m 3 2  105 m2 75,39 m 3 0,5 km 15 637 cm2 1,07 cm3 14 dm2 1 m 

1 %         

 

Úkol č. 6 

Určete základ, jestliže víte, že 1 % je: 

1 % 7 m 5 osob 4 kg 35 cm 5,2 km 0,3 m2 350 Kč 2,9 m3 

100 %         

 

Nápověda: viz. trojčlenka - opakování 

     1 % ….7  

100 % …. X  

X =  



Úkol č. 7 

Přímka a, b na obrázku jsou rovnoběžné. 

Přímka m obě rovnoběžky protíná.  

     Zapiš:  

a) označené úsečky, kterým náleží bod C, 

b) označené polopřímky, kterým náleží bod D, 

c) označené přímky, na kterých leží bod H. 

             Uveďte různé možnosti. 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 8 

Najděte a zapište všechny úhly, které jsou na obrázku z úlohy 7 shodné s úhlem α. 

 

Úkol č. 9 

Opakování - Narýsuj libovolný rovnoběžník KLMN. Zvýrazni úhlopříčky a výšku. 

 

Úkol č. 10 

Opakování – Narýsuj čtverec a zvýrazni jeho úhlopříčky. Kolik pravých úhlů zde najdeme? 

 

Úkol č. 11 

Opakování – Narýsuj obdélník a zvýrazni jeho úhlopříčky. Kolik pravých úhlů zde najdeme? 

 

Úkol č. 11 

Opakování – Narýsuj obdélník a zvýrazni jeho úhlopříčky. Vyznač shodné protější úhly. 

 


