
7. B Test č. 4 PROCENTA 

Úvod – vysvětlení pojmů : 

Při výpočtu příkladů, které se týkají procent se setkáváme se třemi základními 

pojmy : základ ( z ), počet procent ( p ), procentová část ( č ). 

 

Z těchto tří údajů dva známe a třetí můžeme vypočítat. 

Na misce máme 200 hrušek, z toho je 50 hrušek zelených a 150 hrušek žlutých. Jaká část 

celku ( kolik procent ) je žlutých hrušek ? 

Řešení : základ ( 100 % ) ….. jsou všechny hrušky ……. 200 hrušek 

procentová část ……………...množství žlutých hrušek …150 hrušek 

počet procent ………………. vztah mezi počtem žlutých hrušek a všech hrušek dohromady 

……… v našem případě neznámá  

 

 1 % představuje 200 : 100 (%) =2 hrušky.      150 žlutých : 2 = 75 % 

 

Z jaké částky platím daň, když  5% daň činila 250 Kč ? 

Řešení : základ ( 100%) …. částka, ze které platím daň ….. v našem případě neznámá 

procentová část …………… zaplacená částka …………….. 250 Kč 

počet procent …………….. jak velikou část platím ………..5 % z celku 

1 % …… je jedna setina celku 

 

 1% představuje 250 : 5 (%) = 50 Kč.       100% je 100 . 50 =5000 

Příklady :  

1. Čtverec o straně 1 m je rozdělen na 10 000 stejných čtverců o straně 

          1 cm. Modrých čtverců je 900. Jakou část celku tvoří modré čtverce ? 

2. Vypočtěte 15 % z 650 Kč. 

 

3. Brigádník podle smlouvy dostával měsíčně 12 500 Kč. Za dobré výsledky 

          práce dostal v lednu mimořádnou odměnu ve výši 12 % svého základního    

          platu. Jak vysokou odměnu dostal brigádník ?  

                                                   

4. Při vánočním výprodeji obchodník prodával zboží se slevou 25 %. Kolik 

stojí kabelka, která před vánočními svátky stála 845 Kč ? 

 

5. Petr vrátil 800 Kč, čímž vrátil 20 % svého dluhu. Kolik korun si Petr 

půjčil ? 

 

6. Přes víkend se v obchodě prodalo 156 kg  jablek z celkového množství 

390 kg. Kolik procent jablek se prodalo přes víkend ? 

 

7. V internátě bydlí 172 hochů a 98 dívek. Kolik procent z celkového počtu 

     chovanců jsou hoši a kolik procent jsou dívky? 



U všech příkladů určete co je základ, procentová část a počet procent, jako u 

příkladů v úvodu testu. Potom určete 1 % a nakonec výsledek. 

Řešení testu pošlete ve tvaru. 

Př. 1. z (základ )……………………….x 

         č (procentová část)………………y 

         p ( počet procent )……………….z 

x,y,z nahradíte buď číselnou hodnotou z příkladu nebo slovem neznámá 

+ odpověď ( výsledek ).  

Celkem tedy 7 takových zápisů. 

Řešení posílejte pouze na e-mail rfilip@1zdar.cz  jako přílohu ve 

tvaru Testč.4_vašepřijmení a stejný je i předmět e-mailu. 

 

R. Filip 5. května 2020 
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