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procenta
žádné
základ, procentová část, počet procent, 1%
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Stupeň a typ vzdělávání

2. stupeň, základní

Typická věková skupina

12 – 15 let

Ročník

7. – 9.
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Test: Procenta
1) Doplň
a) Do základní školy chodí 64% dívek. Chlapců je ve škole %.
b) V knihovně jsou uloženy knihy dětské, naučné a knihy pro dospělé. Dětských knih je 25%, pro dospělé
13% a naučných knih je %.
c) Zboží bylo zlevněno o 15%. Nyní je jeho hodnota %.
d) Zboží bylo zdraženo o 5%. Nyní je jeho hodnota %.
2) Vyjádři procenty:
a) jednu polovinu dortu
b) jednu čtvrtinu knih
c) jednu pětinu úspor
d) jednu desetinu hmotnosti
3) Urči:
a) 1% z 1 000 000 Kč =
b) 200% z 250 kg =
c) 10% z 5 t =
4) Urči základ, jestliže
a) 1% je 0,5 m
b) 1% je 25 dm2
5) Urči:
a) procentovou část:

12,5% z 2500 Kč =

b) základ, jestliže:

2% jsou 18 =

c) kolik procent je:

7 z 20

Slovní úlohy:
6) Z uskladněných 150 t jablek jich 5% shnilo. Kolik tun jablek bylo v pořádku?
7) Kostým byl zlevněn z 1800Kč na 1584 Kč. Vypočti, o kolik procent kostým zlevnili.
8) Žáci 7. třídy šli na třídenní výlet. První den ušli 45% plánované cesty, druhý den 31% cesty, na třetí den jim
zbývalo 15,6 km plánované cesty. Jaká byla celková délka výletu?
Nepovinný příklad:
Lednice byla z 20 000 Kč zlevněna nejdříve o 15%, po půl roce ji zlevnili ještě o 10%. Jaká byla konečná
cena lednice?
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