
 

 

Př. 1: Výrobek stál původně 8 000 

Kč. Byl zlevněn o 10 %, pak o 15 % 

zdražen. Urči konečnou cenu a zjisti, 

o kolik se liší původní cena od ceny 

konečné.  

Př. 2: Výrobek byl zlevněn o 10 %, 

pak o 20% zdražen. Nakonec stál 864 

Kč. Zjisti původní cenu a urči, o kolik 

% se liší původní cena od konečné. 

Př. 3: Boty byly zlevněny z 1500Kč o 

5 %, pak ještě o 2 %. Urči konečnou 

cenu a o kolik se liší konečná cena od 

ceny původní.  

Př. 4: Boty byly zdraženy o 10 %, pak 

ještě o 10 %. Nakonec stály 1 089 Kč. 

Urči původní cenu a o kolik % se liší 

cena původní od ceny konečné. 

Př. 5: Bunda byla nejprve zlevněna o 

15 %, a pak ještě o dalších 20 %. 

Konečná cena bundy byla 1496 Kč. 

Jaká byla původní cena bundy? 

Př. 6: 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. 7: 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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