
5.4. Výpočet počtu procent - procvičování 

 

1. Vypočítej jedno procento a pak počet procent: 

75 ze 150 

4,5 ze 17,2 

210 z 280 

63 ze 105 

320 z 8000 

9 kg z 27 kg 

7 hl z 35 hl 

7 m z 21 km 

4 kg z 1 tuny 

43,2 cm z 32 cm 

1206 min z 980 min 

1504 m z 2600 dm 

 

2. Ve škole je 335 žáků, z toho 261 se učí anglicky, 30 žáků se učí německy. Vypočítej, kolik je to procent. 

3. Ve škole s 335 žáky je 187 chlapců. Kolik je ve škole procent dívek? 

4. Pekárna zvýšila cenu rohlíku z 1,90 Kč na 2,50 Kč. O kolik procent zdražila? 

5. O kolik procent překročil v obci povolenou rychlost řidič, který jel rychlostí 65 km/h? 

6. V dílně vyrobili 210 kusů součástek místo plánovaných 195. O kolik procent překročili plán? 

7. Boty byly zlevněny z 2499 Kč na 1999 Kč. O kolik procent se cena snížila? 

8. Ze 150 zaměstnanců bylo 12 nemocných. Kolik procent zaměstnanců bylo v práci? 

9. Na táboře bylo celkem 60 dětí. Třetí den šlo 25 z nich na výlet a 17 z nich se zúčastnilo závodů v plavání. 

Dalších 10 mělo za úkol připravit oběd. Zbytek pomáhal nosit dřevo. Kolik procent z celkového počtu 

dětí se účastnilo jednotlivých akcí? 

 

Smíšené úlohy: 

10. Šaty byly zlevněny o 12 %. Potom stály 2068 Kč. Kolik korun stály před zlevněním? 

11. Zelenina ztrácí usušením 72% hmotnosti. Kolik kilogramů čerstvé zeleniny je potřeba, abychom dostali 

100 kg usušené zeleniny? 

12. Ze 100 kg mléka se vyrobí 4,8 % másla. Kolik kilogramů se ho tedy vyrobí? 

13. Z 650 dětí umí plavat 78%. Kolik je plavců a kolik neplavců? 

14. Slohová práce měla obsahovat 8120 písmen. Napsali jsme ale o 47% víc. Kolik jich tedy nakonec bylo? 

15. Fotoaparát stál před zlevněním 2500 Kč a po zlevnění 1030 Kč. O kolik procent byla cena fotoaparátu 

snížena? 

16. Oprava pračky stála 4240 Kč. Z toho 36 % bylo za práci a zbytek za nové součástky. Kolik korun stály 

nové součástky? 


