
Název předmětu: Matematika 

Třída: P1A  

Vyučující: Mgr. Hodinová     e-mail na vyučujícího:alexandra.hodinova@sousvodnany.cz  

Téma: Procenta – pracovní list 

 

Protože máme i v matematice, stejně jako v hospodářských výpočtech procenta, tak pokračujeme 

dalším pracovním listem. Příklady projdeme na online hodině. Celý pracovní list mi vyřešený 

pošlete do pátku 26. 3. do 14:00. 

 
1. Umíme krátké výpočty:  

3 % z 250 Kč =     12 % z 450 m =   62 % z 5 000 km =  

 14 % z 320 Kč =    50 % z 56 000 m =    40 % z 36 km =  

 

     

2. Umíme z celku vyznačit část zlomkem i v %:  

50  % ….                (uveď zlomek)      25 % ….        75 % …  

 

  

3. Umíme vyjádřit zbývající část z celku v %:  

a) Ze všech žáků ve třídě se učí 20 % německý jazyk. Kolik % se učí anglický jazyk?  

b) Zemědělci poorali již 82 % se všech polí. Kolik % polí mají ještě zorat?  

c) Jedničku z matematiky má v devátém ročníku jen 10 % žáků. Kolik % žáků má jinou 

známku?  

4. Umíme řešit slovní úlohy na výpočet procentové části:  

1. Z celkového počtu 60 dětí pátého ročníku jede 75 % na školu v přírodě.  

Kolik dětí jede na školu v přírodě?  

Kolik dětí nepojede na školu v přírodě?  
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2. Dělník musel z 6 000 vydělaných korun odevzdat 15 % na daň.  

Kolik Kč činila daň?  

Kolik korun mu zůstalo?  

  

  

3. Anežka šla do obchodu, kde viděla kalhoty s cenou 750 Kč a cedulkou sleva 20 % 

bude odečtena u pokladny.  

Kolik korun byla sleva?  

Kolik Kč zaplatila Anežka u pokladny?  

  

  

4. Pan Váhal si chtěl koupit televizi za 9 000 Kč. Než ale vyrazil do obchodu, zjistil, 

že televize byla zdražena o 10 %.  

Kolik korun činilo zdražení?  

Kolik korun zaplatí pan Váhal za televizi po zdražení?  

 


