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MATEMATIKA 

2.M Ř E Š E N Í 

Jméno a příjmení: 

Zadání: 

1. Kanadský hokejový brankář chytil v zápase se Švédskem 34 střel, což bylo 85 % 

všech střel na jeho branku. Švédský brankář chytil jen 80 % všech střel vystřelených 

na švédskou branku, přesto Švédsko vyhrálo rozdílem jedné branky. Jaké bylo skóre 

Švédsko – Kanada? Kolik střel švédský brankář chytil? 

2. Bronz je slitina cínu a mědi. Mědi je 85 %, zbytek je cín. Kolik bronzu vyrobíme z 51 

kg mědi? Bude nám stačit 8 kg cínu? 

3. Při reorganizaci podniku bylo nutno propustit 344 zaměstnanců z původního počtu 1 

200 pracovníků. Kolik  procent zaměstnanců bylo propuštěno? 

4. Číslo 72 zvětši o 25 %. O kolik procent budeš muset číslo, které ti vyšlo zmenšit, abys 

opět dostal číslo 72? 

5. Nájem bytu v Hradci Králové vzrostl z 2 800 korun na 3 940 korun. O kolik % nájem 

vzrostl? 

6. Původní rozpočet na výstavbu domu byl 1 675 000 Kč. Dodatečnými úpravami se 

zvýšil o 9 %. O kolik Kč se zvýšil rozpočet? 

7. V nově založeném sadu se ujalo 1 470 stromků, což je 98 % všech sazenic. Kolik 

stromků vysadili? 

 

 

 

 

1. 6:5, 20 

2. 60 kg, nebude (stačí na 53 kg) 

3. 28,67 % 

4. 90, o 20 % 

5. 41 % 

6. 150 750 Kč 

7. 1 500 
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MATEMATIKA 

2.M Ř E Š E N Í 

Jméno a příjmení: 

Zadání: 

1. Při přechodném snížení cen byly lyže s původní cenou 8 500 Kč zlevněny o 20 %. 

Později byly zdraženy o 20 %. Prodavačka na ně opět připevnila cenu 8 500 Kč. Bylo 

to správné? Jaká byla konečná cena lyží? 

2. Jirka si na brigádě vydělal 4800 korun hrubého. Jaká byla jeho čistá mzda, jestliže 

zaplatil daň ze mzdy 15%? (zdravotní a sociální pojištění Jirka neplatil) 

3. Automobil Fabia zdražili z 266 000 korun na 281 000 korun. O kolik procent auto 

zdražili? 

4. Čerstvé houby obsahují 90 % vody, sušené 12 % vody. Vypočtěte, kolik kg čerstvých 

hub je třeba na 3 kg sušených hub. 

5. Škola má roční rozpočet 12,4 milionů Kč. Za prvních 6 měsíců utratila 6,82 mil. Kč. 

Kolik je to procent ročního rozpočtu školy? 

6. Na dostizích byli odměněni první tři koně. Vítěz dostal polovinu z částky určené pro 

první tři, druhý v pořadí 35 % a třetí dostal 70 000 korun. Kolik korun se rozdělovalo? 

Kolik korun dostali jednotliví koně? 

7. Na rovném úseku trati zvýšil rychlík svoji rychlost o 20 % na 90 km/hod. Jaká byla 

jeho rychlost před zrychlením? 

 

 

 

 

1. Ne, správně 8 160 

2. 4 080 Kč 

3. 5,6 % 

4. 12 % ze 3 kg je 0,36 kg vody, tj. 2,64 kg jsou houby úplně bez vody. 

2,64 kg je 10 % čerstvých hub, tzn. čerstvé houby musí vážit 26,4 kg 

5. 55 % 

6. Celkem 466 666 Kč, první 233 333 Kč, druhý 163 333 Kč, třetí 70 000 Kč. 

7. 75 km/h 

 


