
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 4. 6. 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

wI9Eml8FUskblChUN0VKUU1SS1lJUjBSNURCV0dEQlRQRVdSMS4u 

 

ÚLOHY S PROCENTY ŘEŠENÉ TROJČLENKOU 

Úkol č. 1 

Aby se ovocný kompot nekazil, musíme do jeho nálevu přidat cukr tak, aby tvořil aspoň 25 % 

hmotnosti celého nálevu. Kolik kg cukru nejméně potřebujeme pro přípravu 1,5 kg nálevu? 

 

Řešení: 

Při zápisu řešení úlohy budeme postupovat podobně jako při řešení úloh trojčlenkou. 

Hmotnost složek nálevu a jí odpovídající počet procent jsou veličiny přímo úměrné: 

         1,5 kg ……………….. 100 % 

         x kg ………………….. 25 % 

         
 

   
 = 

  

   
 

         x = 1,5 · 
  

   
 = 0,375 kg 

         x = 0,375 kg         K přípravě 1,5 kg nálevu potřebujeme 0,375 kg cukru. 
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Úkol č. 2 

Rodina se stěhovala do bytu o 25 % většího, než jaký dosud obývala. 

Z jak velkého bytu se stěhovali, když jejich nový byt má výměru 80   ? 

 

Řešení: 

Základem je výměra původního bytu. Výměra nového bytu je o 25 % větší, tvoří tedy 125 % 

výměry původního bytu. Výměra a jí odpovídající počet procent jsou opět veličiny 

přímo úměrné: 

       x    ……………..  100 %  

      80    …………….. 125 % 

    
 

  
 = 

   

   
 

    x = 80 · 
   

   
 = 64 

    x = 64     

Výměra původního bytu byla 64   . 

 

Úkol č. 3 

Území dnešní české republiky tvoří tři historické země: Čechy, Morava a Slezsko (České 

Slezsko). Rozloha Čech je přibližně 52 000    , rozloha Moravy 22 000     a rozloha 

Slezska je 4 500    . Vypočítejte, kolik procent rozlohy celé dnešní České republiky tvoří 

území Moravy. 

 

Řešení: 

Rozloha dnešní české republiky je rovna součtu rozloh Čech, Moravy a Slezska:  

52 000     + 22 000     + 4 500    = 78 500     

Rozloha 78 500    je v této úloze základem. Pomocí trojčlenky vypočítáme, kolik procent  

této rozlohy tvoří Morava: 

          78 500     .………….  100 %  

          22 000     …………..      x %            

            
 

   
 = 

      

      
 ≐ 28 

                    x = 28 % 

Úze í Moravy tvoří 28 % rozlohy České republiky. 

 



Úkol č. 4 

Ve třídě je 12 žáků. Pět z nich hraje na nějaký hudební nástroj. Kolik procent žáků třídy 

hraje na nějaký hudební nástroj? Kolik procent žáků třídy nehraje na žádný hudební 

nástroj? Výsledky zkuste nejprve zpa ěti odhadnout s přesností na desítky procent. 

 
Úkol č. 5 

Každý rok na konci léta obchody s textilem zlevňují své letní zboží. 

     a) Jaká bude cena trička po zlevnění o 15 %  když před zlevnění  stálo 250 Kč? 

     b) Jaká bude cena sportovní soupravy po zlevnění o 30 %  když před zlevnění  stála  

          990 Kč? 

   Výsledky zkuste zpa ěti odhadnout s přesností na desetikoruny  poté počítejte  

   píse ně a výsledky zaokrouhlete také na desetikoruny. 

 

Úkol č. 6 

Nový tip auto obilu stojí o 20 % více než předchozí typ. Kolik stál předchozí typ vozu  

když nový typ stojí 340 000 Kč? Výsledek zkuste nejprve zpa ěti odhadnout.  

Pak počítejte píse ně a zaokrouhlete také na desetitisíce Kč (nahoru). 

 
Úkol č. 7 

Rozloha Belgie je rovna 38 7 % rozlohy České republiky. Jakou rozlohu  á Belgie  

jestliže rozloha české republiky je 78 864    ? Rozlohu Belgie zkuste nejprve zpa ěti 

odhadnout a s přesností na desetitisíce    . 

 
Úkol č. 8 

Rozloha Polska je rovna 396 5 % rozlohy České republiky. Jakou rozlohu  á Polsko? 

Rozlohu Polska zkuste nejprve zpa ěti odhadnout s přesností na statisíce k  . 

 

Úkol č. 9 

Soused prodal 1 % ze všech 5 ha svých polí. Kolik    soused prodal?  

Kolik    mu po prodeji zbylo?  

 

Úkol č. 10 

Velkoobchod prodává čokolády. Mléčnou čokoládu nabízel za 35 Kč. Zákazníci ji ale  álo 

kupovali, a tak ji o 10 % zlevnil. Pak ale šla nečekaně dobře na odbyt  a tak ji zase o 10 % 

zdražil. Jaká bude nová cena  léční čokolády? Bude stejná jako před zlevnění ? 

 

Úkol č. 11 

Velkoobchod nabízel také hořkou čokoládu za 35 Kč. Protože šla dobře na odbyt  rozhodl 

se ji zdražit o 10 %. Poté ji ale zákazníci přestali kupovat  a tak ji zase o 10 % zlevnil. 

Jaká bude nová cena hořké čokolád? Bude stejná jako před zdražení ?  

 

Úkol č. 12 

Mosaz je slitina 62 %  ědi  zbytek tvoří zinek. 

a) Jaká je h otnost  ědi  kterou potřebuje e k výrobě 550 kg mosazi? 



b) Má e-li 100 kg  ědi  kolik kilogra ů zinku potřebuje e  abycho   ohli veškerou 

 ěď použít k výrobě  osazi? 

 

Úkol č. 13 

Pro náročné: 

 Mořská voda obsahuje blízko své hladiny přibližně 3 24 % soli. Z kolika kilogra ů 

 ořské vody získá e odpaření  0 5 kg soli? 

 

Úkol č. 14 

Pro náročné: 

Jestliže stranu čtverce zvětší e o 60 %  o kolik procent se zvětší jeho obsah? 

Návod: Řešení nezávisí na konkrétní délce strany čtverce. Napiš obecné řešení. 

 

 
GEOMETRIE - OPAKOVÁNÍ 

Úkol č. 15 

Opakuj si: 

Obsah trojúhelníku se rovná polovině součinu délky jedné strany a výšky příslušné k této 

straně. 

Vzorec:  S = 
  .  

 
      

 

Úkol č. 16  

Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, je-li a = 8,7 cm, va = 6,4 cm.     

   

Odpověď: 

 

Úkol č. 17 

Trojúhelník má obsah 24 cm2 a jednu stranu délky 6 cm. Vypočítej délku výšky příslušné 

k této straně. 

 

Úkol č. 18 

Vypočítej obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou 15 m a příslušnou výškou 20 m. 

 

Úkol č. 19 

Vypočítej výměru pozemku ve tvaru trojúhelníku, kde jedna strana měří 580 m a vzdálenost 

vrcholu od této strany je 150 m. 

 

Úkol č. 20 

Vypočítej obsah plochy papíru na výrobu dětského papírového draka různých velikostí. 


