
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 14. 5. 2020 

 

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=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChURFZDUTBTM1M1SFEyRzVPWU1PWEw5MUo4OS4u 

 

VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁST 

Úkol č. 1 

Zopakuj si: 

 

10 % je 
 

  
 základu  50 % je 

 

 
 základu  90 % je 

 

  
 základu 

 

25 % je 
 

 
 základu      75 % je 

 

 
 základu 

Úkol č. 2 

Určete: 

a) 10 % z 320   b) 25 % z 320   c) 50% z 320 

d) 75 % z 320   b) 90 % z 320   f) 25 % z 56 

g) 90 % z 56   h) 75 % z 56   i) 50 % z 56 
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Úkol č. 3 

Určete: 

a) 30 % z 760   b) 22 % z 500   c) 70 % z 315 

d) 56 %z 230   e) 16 % z 300   f) 58 % z 210 

 

Úkol č. 4 

Z 250 žáků školy je 80 % plavců. Kolik je ve škole neplavců? Výsledek zkuste nejprve zpaměti  

odhadnout s přesností na desítky. 

 

Úkol č. 5 

Z 500 zaměstnanců firmy onemocnělo chřipkou 15 %. Kolik zaměstnanců onemocnělo  

chřipkou? Kolik zaměstnanců neonemocnělo chřipkou: Výsledek zkuste nejprve zpaměti  

odhadnout s přesností na desítky. 

 

Úkol č. 6 

V obchodě se sportovními potřebami byly vyhlášeny jarní slevy 25 %. Při své předchozí  

návštěvě v obchodě si Martin vyhlédl sjezdové lyže v ceně 4 800 Kč. Jaká bude cena těchto  

lyží po slevě? Výsledek zkuste nejprve zpaměti odhadnout s přesností na tisíce. 

 

Úkol č. 7 

Až 72 % odpadů je recyklovatelných. Kolik kg recyklovaných odpadů můžeme získat  

z 25 500 kg odpadů? 

 

Úkol č. 8 

Při výrobě složité součástky musíme počítat s tím, že 2 % vyrobených součástek může být 

vadných. Kolik vadných součástek připadá na 500 vyrobených? 

 

Úkol č. 9 

Přibližně 15 % z letošní úrody pšenice se uchová na setbu pro příští rok.  

V letošním roce se sklidilo 3000 tun pšenice. Kolik tun pšenice se uschová na setbu?  

Kolik tun pšenice se využije jiným způsobem? 

 

 

 



Úkol č. 10 

Pozoruj řešení: 

Výrobce oplatek v rámci reklamní akce zvětšil hmotnost oplatek o 23 % při zachování 

původní ceny. Původní hmotnost oplatek byla 45 g. Jaká je nyní jejich hmotnost? 

Řešení1: 

Základem je původní hmotnost oplatek 45 g. K této hmotnosti přidal výrobce navíc 23 %.  

Nejprve spočítáme, jaká je hmotnost přidané části oplatek: 

100 % …………………. 45 g 

     1 % ………………….   0,45 g 

   23 % …………….. 23 · 0,45 g 

23 · 0,45 = 10,35 

K původní hmotnosti 45 g přidal výrobce 10,35g. 

45 + 10,35 = 55,35 ≐ 55 

Nyní je hmotnost oplatek přibližně 55 g. 

 

Řešení 2:    

Původní hmotnost oplatek představuje základ (100 %).  

K původní hmotnosti výrobce přidal 23 %.  

Nyní je hmotnost oplatek rovna 123 % původní hmotnosti. 

100 % ……………….  45 g 

    1 % …………….. 0,45 g 

123 % ……. 123 · 0,45 g 

123 · 0,45 = 55,35 ≐ 55 

 

Dospěli jsme ke stejnému výsledku: Hmotnost oplatek je přibližně 55 g. 

 

Všimněte si: 

Procentová část může být i větší než základ. 

 

 



Úkol č. 11 

Příklady: 

 

 

 

 

Úkol č. 12 

Zapište v procentech tyto části celku:  

a) 
   

   
  b) 

   

   
  c) 

   

   
  d) 

   

   
  e) 

   

   
 

 

 

Úkol č. 13 

Zapište v procentech tyto části celku: 

      a) 1,1  b) 1,4  c) 1,9  d) 1,5 

      e) 1,05  f) 1,33  g) 1,72  h) 1,99 

 

 

Úkol č. 14 

Zapište v procentech tyto části celku: 

a)   
   b)   

   c)   
   d)   

  

 

      e)    
   f)   

   g)   
   h)   

  

 

 

Úkol č. 15 

Části celku vyjádřené počtem procent zapište pomocí desetinného čísla: 

a) 170 %  b) 220 % c) 350 % d) 400 % e) 1000 % 

 

 

Úkol č. 16 

Ze základu 60 Kč určete: 

a) 150 %  b) 125 % c) 175 % d) 200 % 

      e)   110 %  f) 120 % g) 190 % h) 250 % 

 



Úkol č. 17 

Určete: 

a) 110 % ze 48  b) 200 % ze 48   c) 150 % ze 48 

d)   175 % ze 48  e) 125 % ze 48   f) 190 % ze 48 

g) 120 % ze 120  h) 160 % ze 120   i) 210 % ze 120 

 

Úkol č. 18 

Automobilový závod vyrobil v loňském roce 230 tisíc vozů. Po výstavbě nové výrobní haly  

se v letošním roce odhaduje nárůst počtu vyrobených vozů až na 120 % loňské produkce. 

Kolik vozů vyrobí podle odhadů automobilový závod letos? 

 

Úkol č. 19 

V roce 1961 žilo v Praze přibližně 1 133 000 obyvatel. Do roku 1991 se počet obyvatel Prahy 

zvýšil na 107 % hodnoty z roku 1961. Kolik obyvatel žilo v Praze v roce 1991? 

 

 

GEOMETRIE 

Úkol č. 20 

 a) Které dvojice polopřímek s počátečním bodem O na obrázku 

         jsou opačné polopřímky? Napište je pomocí znaku →. 

b) Ve kterých polorovinách leží vrchol C trojúhelníku ABC? 

         V zápise své odpovědi bod C nepoužívejte. 

 

 

 

 

 


