
SLOVNÍ ÚLOHY S PROCENTY 

 

1) V závodě vyrobili za 4 týdny 6 120 součástek. výroba v 1. – 3. týdnu byla 

stejná, ve 4. týdnu zvýšili výrobu o 8 %. Kolik součástek vyrobili v 1. týdnu ? 

2) Kdyţ byl k uloţeným penězům připsán úrok 4 %, bylo na účtu právě 26 000 

Kč. Kolik Kč bylo na účtu před připsáním úroku? (Zdanění úroku 

neuvaţujeme.) 

3) Kdyţ obchodníkovi připsali v bance jeho penězům na účtu úrok 6 %, měl 

právě 339 200 Kč. Kolik korun činil úrok? 

4) Vklad s 5 % úrokem dává částku 126 000 Kč. Kolik korun činil vklad, ze 

kterého byly počítány úroky ? 

5) Ţáci na výletě ušli během tří dní 49 km. Druhý den ušli o 20 % více neţ první 

den a třetí den o 2 km méně neţ druhý den. Kolik kilometrů ušli ţáci kaţdý 

den ? 

6) Tři studenti dostali za brigádu dohromady 1 235 Kč. Rozdělili se o ne podle 

svých výkonu tak, ţe první dostal 20 % méne neţ druhý a třetí o 45 Kč více 

neţ druhý. Kolik korun dostali jednotliví studenti? 

7) Petrovy a Janovy úspory činí 9 450 Kč. Petrovy úspory jsou přitom o 10 % 

vyšší neţ Janovy. Kolik korun si musel Jan půjčit od Petra, aby si mohl koupit 

horské kolo za 5 000 Kč? 

8) Ze sadu bylo sklizeno celkem 1 350 kg ovoce. Hmotnost sklizených hrušek 

byla o 40 % větší neţ hmotnost trešní, jablek bylo sklizeno o 50 % více neţ 

hrušek. Kolik kg jednotlivých druhů ovoce bylo ze sadu sklizeno? 

9) Soucet délek všech hran kvádru je 149,2 cm. Hrana b je o 30 % delší neţ 

hrana a, hrana c je o 10 % delší neţ hrana b. Určete objem kvádru. 

10) Tři sourozenci měli ušetřeno celkem1 274 Kč. Petr měl ušetřeno o 15 % více 

neţ Jirka a Hana o 10 % méne neţ Petr. Kolik korun měl ušetreno kaţdý z 

nich? 

11) Automobilový závod o délce 92,2 km se jel po asfaltových, šterkových a 

lesních cestách. Trasa vedoucí po šterku byla o 90 % delší neţ trasa vedoucí 

po asfaltu a zároveň o 10 % delší neţ trasa vedoucí po lesních cestách. Kolik 

procent z délky závodu se jelo po asfaltových cestách ? 

12) Ve skladu potravin je 1 406 kg cukru, z toho 580 kg krystalového. 

Krupicového je tam o 250 % více neţ moučkového, kostkového o 60 % méně 

neţ krupicového. Kolik kg krupicového cukru je na skladě? 

13) Materiál na stavbu byl odvezen 3 auty. Hmotnost nákladu na druhém autě 

byla o 20 % větší neţ na prvním autě a hmotnost na třetím autě byla o 20 % 

vetší neţ na druhém autě. Na všechna 3 auta se naloţilo 18,2 tuny. Kolik tun 

materiálu bylo naloţeno na kaţdém autě? 
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14) Farma ovocných stromů byla vysázena během tří let. Ve druhém roce bylo 

vysázeno o 15 % více stromů neţ v prvním roce a ve třetím roce bylo 

vysázeno o 40 % méně stromu neţ v prvním a druhém roce dohromady. 

Celkem bylo vysázeno 4 128 stromu. Kolik stromu bylo vysázeno v 

jednotlivých letech ? 

15) Ţáci jedné školy se zavázali, ţe během tří let vysázejí 2 950 stromků, a to tak, 

ţe ve druhém roce vysázejí o 25 % více stromků neţ v prvním roce, a ve 

třetím roce o 15 % stromků více neţ v druhém roce. Kolik stromků mají ţáci 

vysázet v kaţdém roce ? 

16) Zemědělci sklidili 300 t obilí. Z toho bylo 18 t ječmene, pšenice bylo o 250 % 

více neţ ovsa a ţita bylo o 40 % více neţ pšenice . Kolik kterého obilí 

sklidili? 

17) Za pět dní vyrobil dělník 1 120 výrobku. První i druhý den splnil normu, třetí 

den ji překročil o 20 %, čtvrtý den dělal o 20 % méně neţ třetí den a pátý den 

o 20 % více neţ třetí den. Jaká byla jeho denní norma ? 

18) Martin jel na zájezd a dostal od rodičů kapesné. První den utratil pětinu 

kapesného, druhý den 20 % ze zbytku částky a třetí den utratil 28 Kč. Jaké 

měl Martin kapesné ? 

19) Šírka obdélníku je 65 % jeho délky. Obvod obdélníku je 132 cm. Určete 

rozměry obdélníku ? 

20) Tři studenti dostali za brigádu dohromady 1 235 Kč. Rozdělili se o ně podle 

svých výkonů tak, ţe první dostal 20 % méně neţ druhý a třetí o 45 Kč více 

neţ druhý. Kolik korun dostali jednotliví studenti ? 
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neţ Jirka a Hana o 10 % méně neţ Petr. Kolik korun měl ušetřeno kaţdý 

z nich ? 

22) V obchodě utrţili za čtyři týdny 113 400 Kč. První a čtvrtý týden byla trţba 

stejná, druhý týden o 10 % vyšší neţ první týden a třetí týden o 5 % niţší neţ 

první týden. Kolik utrţili v jednotlivých týdnech? 

23) Vzhledem ke zvýšení ţivotních nákladů byl plat zvýšen nejprve o 15 % a poté 

ještě o 10 % nové výše. Pak byla jeho hodnota 16 192 Kč. Jaký byl původní 

plat? 

24)  Kniţní novinka byla zlevněna nejprve o 10  %, poté o dalších 20%. Nyní stojí 

144 Kč. Jaká byla původní cena knihy? 

25) Cena nového televizoru nejprve vzrostla o 15 %, při předvánoční slevě o 15 % 

klesla. Stojí nyní stejně jako na začátku? 

26) V podniku pracuje 144 zaměstnanců. Ţen je o 20 % méně neţ muţů. Kolik 

pracuje v závodě ţen  a kolik muţů? 

27) Ve třídě je o 50 % dívek více neţ chlapců. Kolik je ve třídě chlapců a kolik 

dívek, chodí-li do třídy 30 ţáků? 
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