
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 21. 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

wI9Eml8FUskblChUM1o5RFRYQTUzMjdTVTdDS0MySTEwU1lLTC4u 

 

VÝPOČET ZÁKLADU 

Úkol č. 1 

Procházkovi si v cestovní kanceláři zakoupili v akci „na poslední chvíli“ zájezd k moři. Díky 

této akci zaplatili za zájezd cenu 11 200 Kč na osobu, která odpovídá 70 % původní ceny 

zájezdu (sleva 30 %). Jaká byla původní cena zájezdu? 

Řešení: 

Víme, že 70 % původní ceny zájezdu je 11 200 Kč.  

* 1 % původní ceny zájezdu určíme tak, že částku  

   11 200 Kč vydělíme číslem 70: 

   11 200 : 70 = 160 

     1 % původní ceny zájezdu je 160 Kč.  

* Nyní již snadno určíme původní cenu zájezdu, která tvoří základ (100 %): 

   160 · 100 = 16 000 

   Původní cena zájezdu byla 16 000 Kč. 

mailto:zslipnik.matematika@gmail.com
mailto:zslipnik.matematika@gmail.com
mailto:zslipnik.matematika@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIUwI9Eml8FUskblChUM1o5RFRYQTUzMjdTVTdDS0MySTEwU1lLTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIUwI9Eml8FUskblChUM1o5RFRYQTUzMjdTVTdDS0MySTEwU1lLTC4u


  Celý postup obvykle zapisujeme takto: 

  70 % …………………. 11 200 Kč 

    1 % …………………..     160  Kč      11 200 : 70 = 1 600 

100 % …………………. 16 000 Kč 

Poznámka: 

Úlohu jsme mohli řešit také určením 10 % původní ceny zájezdu, místo 1 % původní ceny 

zájezdu: 

  70 % …………………. 11 200 Kč 

  10 % ………………….   1 600 Kč       11 200 : 70 = 1 600 

100 % ………………… 16 000 Kč 

 

Úkol č. 2 

Mosaz je slitina mědi a zinku: mědi je 62 % a zbytek tvoří zinek. Jaké množství mosazi 

můžeme vyrobit z 15 kg mědi? Jaké množství zinku k tomu potřebujeme? 

Řešení:  

15 kg mědi, které máme k dispozici, bude tvořit 62 % celkové hmotnosti mosazi: 

  62 % …………………. 15 kg 

    1 % ………………….   0,242 kg          15 : 62 ≐ 0,242 kg 

100 %........................ 24,2 kg 

Hmotnost vyrobené mosazi bude 24,2 kg, z toho je 15 kg mědi, zbytek tvoří zinek:  

24,2 - 15 = 9,2 

K výrobě daného množství mosazi potřebujeme 9,2 kg zinku. 

Při výpočtu hmotnosti jsme mohli postupovat také takto: 

Mosaz je slitina 62 % mědi a zbylých 38 % tvoří zinek. Určili jsme, že hmotnost vyrobené 

mosazi bude 24,2 kg. Můžeme tedy vypočítat 38 % z 24,2 kg: 

 100 % ………………. 24,2 kg 

     1 % ………………… 0,242 kg 

   3,8 % ……………….. 9,2 kg            38 · 0,242 = 9,196 ≐ 9,2 

Všimněte si, že jsme obdrželi stejný výsledek. Drobná nepřesnost je způsobena 

zaokrouhlením podílu 15 : 62 na číslo 0,242. 



Poznámka: Při výpočtech 1 % ze základu jsme často nuceni zaokrouhlovat. Aby 

nepřesnosti zaokrouhlením nebyly příliš velké, doporučujeme zaokrouhlovat nejméně 

na dvě desetinná místa. 

 

Úkol č. 3 

Určete zpaměti základ, jestliže víte, že 1 % je: 

a) 3 mm  b) 7 ml  c) 15 s   d) 23    

e) 0,9 g  f) 2,90 Kč  g) 4,15 km  h) 0,001    

 

Úkol č. 4 

Určete zpaměti 1 %, jestliže víte, že: 

a) 2 % jsou 18 b) 7 % je 56  c) 4 % jsou 216 d) 14 % je 42 

e) 21 % je 105 f) 25 % je 325 g) 150 % je 450  h) 175 % je 350 

 

Úkol č. 5 

Určete základ, z něhož: 

a) 5 % je 35  b) 3 % jsou 27 c) 11 % je 55  d) 36 % je 72 

e) 15 % je 9   f) 29 % je 116 g) 82 % je 328 h) 108 % je 540 

 

Úkol č. 6 

Určete základ, z něhož: 

a) 10 % je 160 Kč b) 50 % je 42 kg c) 25 % je 12 km 

d) 75 % je 48   e) 90 % je 81     f) 70 % je 84 ha 

g) 85 % je 68 t h) 55 % je 715 mm  i) 125 % je 50 ml 

 

Úkol č. 7 

Určete základ, z něhož: 

a) 7 % je 41  b) 9 % je 50  c) 13 % je 87 

d) 22 % je 63  e) 34 % je 112  f) 53 % je 231 

 

Úkol č. 8 

Pan Sedláček říkal, že 20 % všech svých úspor věnoval na nákup pozemku.  

Za pozemek zaplatil 250 tisíc korun. Kolik korun pan Sedláček uspořil? 

 



Úkol č. 9 

Cena automobilu byla snížena o 15 %. Auto pak bylo o 57 000 Kč levnější.  

Jaká byla původní cena automobilu? Jaká je cena automobilu nyní? 

 

Úkol č. 10 

Za minulý rok vyrostl Ondra o 5 cm, což představuje přibližně 3 % jeho výšky  

na začátku minulého roku. Kolik měřil Ondra Na začátku minulého roku?  

Kolik měřil Ondra na konci minulého roku? 

 
Úkol č. 11 

Hokejový brankář chytil během zápasu 27 střel, což představuje přibližně 93 % všech 

střel na jeho branku. Kolik střel brankář nechytil? 

 

Úkol č. 12  

Sušením se z ovoce odpařuje voda. Kolik kg čerstvých švestek potřebujeme, abychom 

z nich získali sušením nejméně 0,5 kg švestek sušených? Podle stupně zralosti může 

ovoce obsahovat až 90 % vody. 

 

GEOMETRIE  

Opakování – čtyřúhelníky – konstrukce rovnoběžníku 

Úkol č. 13 

Sestroj kosodélník KLMN, jestliže |KL| = 7,2 cm, |KN| = 4 cm, velikost úhlu NKL je 60°  

a úhlopříčku BD délky 5 cm. 

 

I. Rozbor: 

 

II. Postup konstrukce: 

 

III. Konstrukce: 

 

IV. Závěr: 

 

Pro nápovědu kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 
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