
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  

Známky: 

 Aktivita. 

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

Vyplň test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChURVA3Tzk3OFNPWEdHUzFaVEc3MEtHSVNPRC4u 

 

 

JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ 
 

Úkol č. 1 

Ukládáme peníze do banky 
Představte si, že do banky uložíte nějakou finanční částku. Tato uložená částka se nazývá 
jistina a banka si ji od vás vlastně na určitou dobu půjčuje. Odměnou za to by vám banka 
měla vždy po určité době (obvykle jednou za rok) přidat k jistině předem dohodnutou částku. 
Tuto částku nazýváme úrok. Výše úroku je určena úrokovou mírou, což je určitý počet 
procent z jistiny. 
 
Například: 
Jestliže jste do banky uložili 1 000 Kč a banka nabízí roční úrokovou míru 2 % z 1 000 Kč  
a banka nabízí úrokovou míru 2 %, znamená to, že po jednom roce obdržíte navíc 2 %  
z 1 000 Kč, což je 20 Kč. Tento úrok vám banka připíše k původní jistině. Po jednom roce tedy 
budete mít v bance jistinu 1 020 Kč. 
 
Úkol č. 2 

Pan Veselý si do banky uložil 15 000 Kč při roční úrokové míře 2 %. Kolik bude mít pan Veselý 
na účtu po jednom roce? 
 
Řešení: 
Základem je jistina 15 000 Kč. Z jistiny vypočítáme 2 %, to bude výše úroku: 
 
        100 % …......……… 15 000 Kč 
             2 % ………………           x Kč 
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𝑥

15000
 = 

2

100
 

 

       x = 15 000 ∙ 
2

100
 

       x = 300 Kč 
 
Panu Veselému připíše banky k jistině 15 000 Kč úrok 300 Kč. Celkem tedy bude mít pan 
Veselý po jednom roce na účtu 15 300 Kč. 
 
Úkol č. 3 

Všimněte si: 
Již jste se seznámili s pojmy základ, počet procent a procentová část. Těmto pojmům odpovídají  
ve finanční matematice pojmy jistina, úroková míra a úrok: 

 Jistina je vždy základem. 
 Úroková míra vyjadřuje počet procent ze základu. 
 Úrok odpovídá procentové části základu. 

    
 
Úkol č. 4 

Kolik korun si paní Svobodová uložila u banky, jestliže při roční úrokové míře 2,5 % měla  
po jednom roce na účtu 12 710 Kč? 
 
Řešení: 
Částka 12 710 Kč, kterou měla paní Svobodová po jednom roce na účtu, odpovídá 102,5 % 
jistiny, jistinu neznáme: 
 
    100 % ………………………. x Kč 
   102,5 % …………… 12 710 Kč 
 

𝑥

12710
 = 

100

102,5
 

 

       x = 12 710 ∙ 
100

102,5
 

 
       x = 12 400 Kč 
 
Paní Svobodová si do banky uložila 12 400 Kč. 
 
Úkol č. 5 

Z jistiny 28 000 Kč připsala banka panu Růžičkovi za rok úrok 420 Kč. Určete příslušnou 
úrokovou míru. 
 
Řešení: 
Vypočítáme, kolik procent je 420 Kč z jistiny 28 000 Kč: 
 
      100 % ……………… 28 000 Kč 
           x % ……………..       420 Kč 
 



𝑥

100
 = 

420

28000
 

 

   x = 100 ∙ 
420

28000
 

 
    x = 1,5 % 
 
Pan Růžička uložil své peníze na účet s roční úrokovou mírou 1,5 %. 
 
Úkol č. 6 

Paní Bednaříková si půjčila od banky 20 000 Kč. Dohodla se s bankou na roční úrokové míře 
12,5 %. Kolik korun musela paní Bednaříková po roce bance splatit? 
 
Úkol č. 7 

Pan Novotný si do banky uložil 36 000 Kč. Po roce obdržel výpis z účtu, ze kterého zjistil,  
že po připsání úroků má na účtu 36 792 Kč. Jaký úrok připsala banka panu Novotnému?  
Jaká roční úroková míra odpovídá tomuto úroku: 
 
Úkol č. 8 

Jakou částku si paní Kolářová půjčila od banky, když po roce musela splatit 65 100 Kč? 
Roční úroková míra u této půjčky byla stanovena na 8,5 %. 
 
Úkol č. 9 

Pan Horák si do banky uložil 100 000 Kč na účet s roční úrokovou mírou 2 %. 
    a) Jakou částku bude mír pan Horák na účtu po jednom roce? 
    b) Jakou částku bude mít pan Horák na účtu po dvou letech? 
Nápověda: Pro výpočet úroku za druhý rok bude jistinou (základem) částka, kterou bude mít 
pan Horák na účtu po prvním roce. 
 
Úkol č. 10 

Zapamatuj si, že jedno promile (1‰) znamená jednu tisícinu celku (základu). 

1‰ = 
𝟏

𝟏 𝟎𝟎𝟎
 = 0,001 základu 

 

GEOMETRIE – OPAKOVÁNÍ 

Lichoběžníky 

 

Úkol č. 11 

Opakuj si: 

Obsah lichoběžníku vypočítáme, vynásobíme-li součet délek jeho základen výškou a výsledek 

vydělíme dvěma. 

 

Úkol č. 12 

Sestroj lichoběžník ABCD (AB ║ CD), jestliže a = 6 cm, c = 4 cm, d = 3 cm, α =70°. 

Určete jeho obvod a obsah. 

 

Úkol č. 13 

Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD (AB ║ CD), je-li dáno: 

|AB| = 6,2 cm, |CD| = 3,8 cm, |BC| = 4,1 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah. 


