
Př. 1: Počítač o ceně 18 000 Kč 

v prázdninové akci zlevnili o 15 %. 

Kolik Kč stál počítač po této 

prázdninové slevě? 

Př. 2: Po 12% slevě stály nové boty 

1 628 Kč. Vypočítej původní cenu. 

Př. 3: Rádio z ceny 1 600 Kč nejprve 

zlevnili o 10 %, poté je v rámci 

reklamní akce z této ceny znovu  

o 15 % zlevnili. Urči výslednou cenu 

rádia. O kolik procent je výsledná 

cena rádia menší, než byla původní 

cena? 

Př. 4: Původní cena počítače byla 

16 000 Kč. Po vylepšení počítače o 

kvalitnější DVD mechaniku a přidání 

RAM paměti cenu počítače o 17 % 

zdražili. Později v rámci reklamní 

akce tuto cenu o 10 % snížili. Urči 

výslednou cenu počítače. 

Př. 5: Domácí kino dvakrát zlevnili – 

nejprve o 15 %, pak ještě o 10 %. 

Nyní je cena kina 3 060 Kč. Urči 

původní cenu domácího kina. 

Př. 6: Rozvodněná Berounka 

zaplavila 26 ha pole pana Nováka, 

což je 8 % jeho všech polí. Kolik ha 

pole pan Novák obhospodařuje? 

Př. 7: Chatař platí za půjčení chaty 

majiteli měsíčně 300.- Kč, což je  

0,12 % hodnoty chaty. Jakou 

hodnotu má chata? 

Př. 8: Cena sušenek byla zvýšena ze 

16 Kč na 17 Kč. O kolik procent se 

zvýšila cena sušenek? 

Vypočítejte procento úspěšnosti 

brankáře, který z 45 střel chytil:  

a) 44 střel; b) 47 střel. 
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