
Př. 1: Když hodnotu prvního čísla 

zvýšíme o 10 %, získáme hodnotu, 

která se rovná 10 % z druhého čísla. 

Vyberte čísla, která splňují tuto 

podmínku. 

a) 11 a 110 

b) 17 a 187 

c) 100 a 1000 

d) 1 a 10 

Př. 2: Bunda byla nejprve zlevněna o 

15 %, a pak ještě o dalších 20 %. 

Konečná cena bundy byla 1496 Kč. 

Jaká byla původní cena bundy? 

Př. 3: Pan Nový si koupil nové auto, 

které stálo 279 000 Kč. Ihned zaplatil 

60 % ceny auta a poté v  36 splátkách 

4650 Kč měsíčně. O kolik procent mu 

bude navýšena původní cena? 

Př. 4: Pozemek má tvar obdélníku 

s rozměry 40 m a 22,5 m. Na 

pozemku stojí rodinný dům se 

čtvercovou podstavou o straně 16 m. 

Při stavbě nového chodníku v ulici 

byla zkrácena šířka pozemku o 10 %. 

Kolik procent pozemku bylo 

zastavěno původně a kolik procent 

pozemku je zastavěno nyní? 

Př. 5: Úsporou materiálu se ušetřilo 

při stavbě domu 72 400 Kč, což byla 

4 % z celkových nákladů. Jaký byl 

původní rozpočet na stavbu domu? 

Kolik činila výsledná cena? 
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