
Př. 1:  

 

Př. 2: Z 80 000 letadel, které vyrobilo Německo za 

poslední tři roky druhé světové války, zničila Sovětská 

armáda 75 000. Kolik je to procent? 

Př. 3: V bývalé NDR zaujímala zemědělská půda 42% 

rozlohy země, která byla 108 178 km2 . Vypočítej rozlohu 

zemědělské půdy v bývalé NDR. 

Př. 4: Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se naplní 

nádrž za 1 hodinu a 12 minut. Za jak dlouho se naplní 

nádrž čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu? 
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