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Pracovní list: Procenta – slovní úlohy - základ
Příklad 1.
Fotbalové mužstvo během sezony vyhrálo 34 zápasů, což bylo 85 % ze všech
sehraných zápasů. Kolik zápasů mužstvo během sezony sehrálo?
Zápis:

počet vyhraných zápasů ( )………………………
procento vyhraných zápasů ( ) …………………..
celkový počet zápasů ( ) …..……………………..

Výpočet:
Odpověď:

Příklad 2.
Výrobce sportovního oblečení dodává toto zboží obchodníkovi za cenu, která je
o 15 % větší, než jsou náklady na výrobu. Obchodník toto oblečení prodává s 20
% -ním ziskem za 2760 Kč. Jaké jsou náklady na výrobu tohoto oblečení?
Zápis:

prodejní cena ( ) ………………………
procentový zisk prodejce ( ) ………….
prodejní cena výrobce ( ) ………………

Výpočet:

Zápis:

prodejní cena výrobce ( ) ……………..
procentový zisk výrobce ( ) ….……….
výrobní cena ( ) ……….………………

Výpočet:

Odpověď:
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Příklad 3.
Cílem běžeckého závodu proběhlo 215 závodníků. Kolik závodníků se
postavilo na startovní čáru, jestliže 14 % účastníků náročný závod nedokončilo?

Příklad 4.
V soutěži sportovní všestrannosti získalo vítězné družstvo 486 bodů. Jaký byl
nejvyšší možný zisk bodů, jestliže úspěšnost vítězného družstva byla 81 %?
Kolik bodů vítězné družstvo během soutěže ztratilo?

Příklad 5.
Z celkového počtu závodníků bylo 48 % žen. Z toho 12 % bylo juniorek.
Závodů se zúčastnilo 36 juniorek. Jaký byl celkový počet závodníků? Kolik
mužů bylo mezi závodníky?

