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Milí studenti, 

na začátek zasílám 3 příklady na zopakování poměru. Výsledky VŠECH zaslaných 

příkladů prosím zašlete na můj e-mail, budu hodnotit. 

Dále si prosím zapište do sešitu úvod k trojčlence, procentovým výpočtům a základům 

finanční matematiky. Pro většinu z Vás by to mělo být opakování ze základní školy, 

proto si prosím zároveň zkuste vypočítat zadané příklady. 

Vysvětlení najdete také v učebnici, pokud jí někdo nemáte, využijte prosím telefony a 

nafoťte si nebo mi napište e-mail a já Vám dané stránky zašlu. 

Pokud by se nešlo do školy ani po velikonočních prázdninách, zašlu další látku. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem na e-mailu. 

 

TÉMA: POMĚR 

1.příklad: Poměr chlapců a dívek ve třídě je 6 : 8. Kolik je ve třídě dívek, je-li chlapců 

12? 

2.příklad: V sadu je 81 stromů. Jabloně, hrušně a broskvoně jsou v poměru 5 : 3 : 

1. Kolik je jabloní? 

3.příklad: Dva kamarádi Petr a Robert si vydělali na společné brigádě 4 800 Kč. 

Tuto částku si rozdělili v poměru 13 : 11. O kolik více peněz dostal Petr než Robert?  

TÉMA: TROJČLENKA 

Trojčlenku používáme při vypočítávání úloh ať už přímé či nepřímé úměrnosti. Přímé 

znamená například, že čím více lidí si bude kreslit, tím více tužek budeme potřebovat. 

Nepřímé zase znamená, že pokud je něčeho více, tak něco bude méně. Příkladem 

může být, že čím více lidí bude uklízet, tím méně práce musíme dělat. 

Většinou v příkladu budeme znát 3 údaje a poslední čtvrtý musíme vypočítat. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY 

Kdo zapomněl zde pro připomenutí vzorové příklady - 

http://www.ucitel.net/matematika/trojclenka.  

V učebnici vysvětlení na straně 50. 
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4.příklad: Auto ujelo za 18 minut 16,56 km. Kolik km ujelo za 45 minut?   

 A) 41,4 km B) 41 400 m C) 44,1 km D) 414 km    

     

5. příklad: 32 kg zboží stálo 198,40 Kč. Kolik kilogramů zboží stálo 58,90 Kč? 

 A) 9 kg B) 9 500 g C) 950 g D) 9,5 kg     

     

6. příklad: Z nádrže odteče za každou sekundu 1 litr vody. Nádrž se vyprázdní za 2 

hodiny. Za kolik minut se nádrž vyprázdní při výtokové rychlosti 6 l?  

 A) 20 min B) 0,3 min C) 22 min D) 21,2 min 

 

7. příklad: K dopravě 3 600 návštěvníků sportovního podniku je potřeba 60 plně 

obsazených autobusů. Kolik autobusů je potřeba k dopravení 5 000 návštěvníků?

   

A) 84 autobusů B) 5 autobusů  C) 4 autobusy  D) 85 autobusů  

 

TÉMA: PROCENTA 

- Procenta počítáme PŘÍMOU ÚMĚRNOSTÍ 

- Využijeme tedy trojčlenku 

- https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs 

- Učebnice strana 54 

Příklad 8: … Ovoce po usušení ztratí na hmotnosti 78% (tzn. Zbyde z něho pouze 

22%). Kolik usušeného ovoce získáme usušením 300 kg ovoce (=100%)?  

Příklad 9: Do školy chodí 640 dětí (100%), z toho je 422 dívek (x %). Kolik procent dětí 

tvoří dívky? 

A kolik chlapci? 

Příklad 10: Po zdražení o 40% stál oblek 12600 Kč (140 %), kolik stál před zdražením 

(100%)?  

 

TÉMA: ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY 

- Učebnice strana 58 

- Vzorové příklady strana 58-59 (projděte si).  

https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs


 

 

Finanční matematika se zabývá ukládáním a půjčováním peněz, pojišťováním, 

odhady rizik apod. 

Spoření = Při spoření vkladatel uloží do banky své peníze (fakticky své peníze bance 

půjčí). Banka s takto získanými penězi podniká a za vypůjčení vkladateli platí tím, že 

mu vrátí více peněz než si půjčil (úrok). 

Úrok = částka, která se vypočte z vloženého obnosu na základě předem stanoveného 

počtu procent; tuto částku vám každé úrokové období připisuje peněžní ústav jako 

odměnu za to, že může s vašimi penězi hospodařit. Počet procent, podle nichž se úrok 

počítá se nazývá úroková míra. 

 

 

 


