Př. 1: Křeslo stálo původně 3800 Kč, nyní stojí 3200 Kč.
Kolik procent činí sleva.
Př. 2: Válenda byla zdražena o 700 korun což je 25%
původní ceny. Kolik stála válenda před a po zdražení?
Př. 3: Boty zdražili o 150 korun což představuje 24%
staré ceny. Kolik stály boty před a po zdražení?
Př. 4: V zahradě je 50 stromů, z toho je 20 jabloní,
15 švestek, zbytek jsou třešně. Kolik procent z
celkového počtu stromů tvoří v zahradě třešně?
Př. 5: V zahradě jsou tři druhy stromů. Jabloně činí
30%, švestky 40%, třešní je 12 stromů. Kolik stromů je
celkem na zahradě?
Př. 6: Do třídy přibyli čtyři žáci, což činí 25% původního
počtu žáků. Kolik žáků bylo ve třídě původně a kolik je
jich nyní?
Př. 7: Závod vyrobí denně 650 výrobků. Kolik jich má
denně vyrobit, jestliže se má výroba zvýšit o 12%?
Př. 8: Ve škole je 380 žáků, z toho je 45% chlapců. Sto
dívek ve škole má dlouhé vlasy. Kolik procent dívek
má dlouhé vlasy?
Př. 9: Šaty stály původně 750 korun. Zlevnili je poprvé
o 12% a pak ještě o 15%. Jaká je nová cena?
Př. 10: Zahrada má výměru 3000m2. Zeleninu pěstují
na výměře 280m2. Kolik procent zahrady je osázeno
zeleninou?
Př. 11: Cenu gramofonu z původních 5600 korun snížili
nejprve o 300 korun a pak ještě o 380 korun. Kolik
procent činí nová cena vzhledem ke staré ceně?
Př. 12: Jedna směna natrhá za den 1 300kg jablek.
Norma je ale 1450kg. Na kolik procent směna splnila
normu?
Př. 13: Třetí směna zpracovala 44,7t chmele což činí
34% denní produkce. Jaká byla denní produkce?
Př. 14: Mezi 125 výrobky bylo 56 vadných, Kolik
procent výrobků je bez vady?
Př. 15: Podnik vyrobil původně za den 300 vozidel.
O kolik procent se zvýšila výroba, když nyní vyrobí
podnik za pět dní 1560 vozidel?
Př. 16: Továrna zvýšila svou denní výrobu o 13,5%
a nyní vyrobí za pět pracovních dní 13620 výrobků.
Kolik výrobků denně vyráběli před zvýšením výroby?
Př. 17: Ze 120 tulipánů na zahradě je 45 červených,
66 žlutých, zbytek jsou žíhané. Kolik procent tulipánů
na zahradě je žíhaných?
Př. 18: Na skladě je 27 tun brambor. První den odvezli
15%, druhý den 10% zbytku. Kolik tun brambor pak
zbude na skladě?
Př. 19: Traktorista má zorat pole o výměře 24ha. Zoral
již 20,64ha. Na kolik procent splnil plán?
Př. 20: Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6%
hmotnosti těla. Kolik kilogramů krve je v těle
dospělého člověka o hmotnosti 75kg?
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