Př. 1: Farmář z loňské úrody obilí 20
% uskladnil a zbývajících 200 tun
prodal. Kolik tun činila loňská úroda
obilí?
Př. 2: Farmář letos koupil 300 tun
krmiva, což je
o 25 % více, než koupil loni. Kolik tun
krmiva koupil loni?
Př. 3: Farmář z loňské úrody kukuřice
prodal 10 % velkoodběrateli a
třetinu zbytku maloodběratelům.
Zbývajících 270 tun kukuřice
uskladnil. Kolik tun z loňské úrody
kukuřice prodal?
Př. 4: Ze všech 420 hotelových
pokojů bylo včera 15 % pokojů
obsazených. Dnes jich je obsazených
o dvě třetiny více než včera. Kolik
hotelových pokojů je dnes
obsazených?
Př. 5: Zájezd stojí 14 000 korun.
Prvnímu zákazníkovi byla poskytnuta
25% sleva. Jaká byla cena zájezdu
pro prvního zákazníka?
Př. 6: Zájezd stojí 12 000 korun. Cena
zájezdu se skládá ze dvou položek:
ceny za pobyt a ceny za dopravu.
Cena za dopravu je stejná jako
pětina ceny za pobyt. Jaká je cena za
samotný pobyt?
Př. 7: Cena zájezdu je 18 000 korun.
Předem je třeba zaplatit zálohu,
která tvoří dvě třetiny ceny zájezdu.
Cena za ubytování je stejná jako 75
% zálohy na zájezd. Jaká je cena za
ubytování?
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