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Matematika

Výstižný popis způsobu

Smíšené slovní úlohy (obtížnější)

využití nebo metodické

1.

pokyny:

– žáci řeší formou samostatné
práce a pomocí pracovních listů
kombinované, obtížnější slovní
úlohy na procenta

PROCENTA
SLOVNÍ ÚLOHY

SLOVNÍ ÚLOHY
• Do školní knihovny se kupovaly encyklopedické slovníky
za 155 Kč a matematické tabulky za 77 Kč. O kolik
procent se koupilo slovníků více než tabulek, stály-li knihy
dohromady 12 996 Kč a jejich počet celkem byl 108?
• Bunda, jejíž původní cena byla 1200 Kč, byla dvakrát
zdražena. Nejprve o 15 %, později o 10 % z nové ceny.
Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž
byla zdražena celkem?

SLOVNÍ ÚLOHY
• Tři zemědělci sklidili dohromady 2 925 kg brambor.
Druhý sklidil o polovinu více než první a třetí sklidil o
40% více než první. Kolik kilogramů sklidil každý z
nich?
• Kolik plechu spotřebujeme k výrobě okapové rourky
tvaru dutého poloválce dlouhého 18 metrů a
širokého 22 cm. Počítáme-li na ohýbání a sváření
8%. Počítejte s přesností na jedno desetinné místo.

SLOVNÍ ÚLOHY
• Výrobek jehož původní cena byla 2 000 Kč, byl dvakrát
zlevněn. Poprvé o 15%, podruhé ještě o 10% nové ceny.
Jaká je jeho výsledná cena?
• Kolik centimetrů krychlových je 5% z jednoho hektolitru?
• Cena 1 kg masa stoupla z 80 Kč na 100kč. O kolik
procent původní ceny se zvýšila?

SLOVNÍ ÚLOHY
• Z 9. ročníku ZŠ bylo přijato 8% žáků na gymnázium,,
60% na střední odborná učiliště a 8 žáků odešlo do
praxe. Kolik bylo žáků v 9. ročníku? Kolik žáků odešlo
na střední odborná učiliště?
• Klíčivost semen karotky je 85%, hmotnost 1 000
semen karotky je přibližně 2,4 g. Kolik semen vzklíčí,
zasejeme-li 8 g semen?

