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Pracovní list
Jednoduché úročení
Úloha 1:
Pan Veselý založil na konci roku vkladní knížku s výpovědní lhůtou a
uložil na ni 48 000 Kč. Banka úročí jednou ročně, vždy na konci
kalendářního roku. Pan Veselý vybírá pravidelně na začátku roku úrok
za předchozí rok.
Vypočítejte:
Kolik korun obdržel pan Veselý na úrocích za čtyři roky.
Předpokládáme, že úroková míra se neměnila a byla po celou dobu
2,35%.
Řešení:
Pan Veselý dostal 3 836 Kč.
Úloha 2:
Pan Veselý zakoupil depozitní certifikát na tři roky za 12 000 Kč.
Úroková míra pro první rok byla 5,1%, pro druhý rok 5,3% a pro třetí rok
5,6%.
Daň z úroku činila 25%.
Jde o jednoduché úročení.
Vypočítejte:
Kolik korun pan Veselý v den splatnosti certifikátu získá celkem:

Řešení:
Pan Veselý získá celkem 13 440 Kč.
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Úloha 3:
Banka úročí termínované vklady na 1 rok, které jsou nižší než
100 000Kč, úrokovou mírou 4,3 %.
Vklady se úročí v den jejich splatnosti.
Daň z úroku je 15 %.
Vypočítejte, kolik korun musí uložit pan Veselý na takovýto vklad, aby
mu banka po roce vyplatila aspoň 8 000 Kč?
(Částku uveďte v celých korunách.)

Řešení:
Pan Veselý musí uložit aspoň 7 718 Kč.

