
PROCENTA 
 

1)  Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6 % hmotnosti těla. Kolik kilogramů  

krve je podle toho v těle dospělého člověka, který váží 70 kg ?     

2)  Železná ruda obsahuje 35 % železa. V jedné vysoké peci se denně zpracuje 450 

tun této rudy. Kolik tun železa se vytaví v jedné peci ? 

3)  Dělník vydělal za měsíc 14 000 Kč, z toho platil 24 % daně ze mzdy. Vypočtěte 

jeho čistý měsíční příjem. 

4)  V sále bylo 120 mužů a žen . Mužů bylo 35 % . Kolik žen bylo v sále ? 

5)  Jaký je čistý měsíční příjem pana Nováka, jestliže jeho hrubý měsíční příjem je 

15000 Kč a srážky ze mzdy činí 26 % , 

6)  Na okrese bylo za rok způsobeno 300 dopravních nehod, z toho 18 % zavinili 

řidiči, kteří pili alkohol. 9 % nehod zavinily děti  . Vypočtěte, v kolika případech 

bylo příčinou nehody pití alkoholu a kolik nehod zavinily děti . 

7)  Kniha za 200 Kč byla zlevněna o 15 %. Za kolik korun byla po zlevnění ? 

8)  V přírodě žijící slon váží až 4,35 tun a jeho kly asi 1,5 % z hmotnosti těla. Kolik 

kilogramů  váží sloní kly ? 

9)  Maso ztrácí uzením 18 % ze své hmotnosti. Kolik kilogramů uzeného masa bylo 

z 27,5 kilogramů syrového masa ? 

10)  Při střelbě ze vzduchovky na terč vzdálený 15 m měl  jeden mladík úspěšnost  

95 %.Kolik z jeho 20 ran bylo neúspěšných ? 

11) Ve škole je 520 žáků, chlapců je 55 % . Kolik dívek je ve škole ? 

12)  Televizor za 14 500 Kč byl zlevněn o 12 % . Jaká je jeho nynější cena ? 

13) 85 % z 280 zaměstnanců firmy vykázalo v říjnu přesčasovou práci. Kolik 

zaměstnanců této firmy nepracovalo v tomto měsíci přesčas ? 

14) Ze série 3 250 ručních čerpadel bylo 13 vadných . Jaké bylo procento zmetků ? 

15) Při reorganizaci podniku bylo nutno propustit 720 zaměstnanců z původního 

počtu 1 600   zaměstnanců . Kolik procent zaměstnanců zůstalo v tomto podniku 

? 

16) Žáci mají dopoledne vyučování od 8 hodin do 12 hodin 30 minut. Mezi 

vyučovacími hodinami je jedna přestávka dvacetiminutová a tři přestávky 

desetiminutové. Kolik procent dopoledního vyučování tvoří přestávky ? 

17)  Boty  zlevnily  ze 600 Kč na 564 Kč. O kolik procent boty zlevnily ? 

18) Šaty zlevnily o 60 Kč a jsou za 440 Kč. O kolik procent byly šaty zlevněny ? 

19) V závodě je 800 zaměstnanců, z nich je 240 žen. Kolik procent z celkového 

počtu zaměstnanců tvoří ženy a kolik muži ? 

20) Při ZŠ  v Rakovníku postavili za pomoci rodičů, učitelů a žáků novou tělocvičnu. 

Na stavbě odpracovali rodiče 9 450 hodin, učitelé a žáci 3 800 hodin a 2 250 

hodin pracovali na stavbě odborní řemeslníci. Kolik procent všech hodin 

odpracovali na stavbě rodiče, kolik učitelé a žáci a kolik řemeslníci ? 

21) Z 1800  žárovek je 90 vadných . Kolik procent žárovek je dobrých ? 

22) Před módní přehlídkou snížila modelka svou hmotnost o 1,76 kg. Kolik procent 

původní váhy jí zůstalo, jestliže před hubnutím vážila 55 kg ? 

23) 28 žáků ve třídě, to je 70 % všech žáků, má v zaměstnání oba rodiče.Kolik žáků 

je ve třídě ? 

24) Sušením ztrácí tráva 70 % své hmotnosti. Kolik tun trávy je třeba dát sušit na 

získání 750 kg sena ? 

25) K 1.únoru měli zemědělci připraveno 105 strojů, to bylo 75 % všech strojů, které 

potřebují  na jarní práce. Kolik strojů zemědělci potřebují ? 

26) Osm procent všech knih v obecní knihovně jsou dětské knihy. Kolik je 

v knihovně všech knih, jestliže dětských knih je 116 ? 

27) Jak těžké bochníky chleba musí dělat v pekárně, ztratí-li chléb pečením 12 % 

hmotnosti a mají-li bochníky po upečení vážit 2 kg ? 

28) Kabát zlevnil o 20 % a byl potom za 3 200 Kč. Za kolik korun se prodával před  

zlevněním ? 

29) Při sezónním výprodeji byla cena pánské košile snížena o 140 Kč na 72 % 

z původní ceny. Vypočítejte cenu košile před zlevněním . 

31) Plánovaná cena výletu byla 160 Kč. Zvýšena byla o 7,5 %. Žáci dohromady 

zaplatili 396 Kč více. Kolik žáků jelo na výlet ? 

32) V nově založeném sadu se ujalo 1 470 stromků, což je 98 %všech sazenic. Kolik 

stromků vysadili ? 

33) Sušením ztrácí podběl 70 % své hmotnosti. Kolik čerstvého podbělu musí Jana 

nasbírat, aby měla 0,75 kg sušeného ? 

35) Místo plánovaných 300 kusů dělnice vyrobila 381 součástek . O kolik procent 

překročila plán ? 

36) Sadař měl za úkol vysázet 400 stromků. O kolik procent překročil úkol, když 

vysázel 540 stromků ? 

43) Starší typ televizoru za 3 200 Kč byl zlevněn o 10 %, později byla jeho nová 

cena znovu snížena o 15 %. Za kolik korun byl televizor po dvojím snížení ? 

44) Čtvrteční tržba byla 42 300 Kč. Páteční tržba byla o 10 % vyšší a sobotní tržba 

ještě o 10 % vyšší než páteční. O kolik procent byla sobotní tržba vyšší  než 

čtvrteční ? 

45) Jaká musí být prodejní cena výrobku, jestliže náklady na jeho výrobu činí 800 

Kč. Výrobce ho prodá prodejci se ziskem 10 % a prodejce spotřebiteli se ziskem 

20 % . 

46) Při přechodném snížení cen byly lyže z původní ceny 1 850 Kč zlevněny o 20 

%.Později byly zdraženy o 20 % . Jaká byla konečná cena lyží ? 

47) Po dvou zlevněních, která obchodník provedl, stojí nyní televizor 10 115 Kč. 

Jaká byla cena televizoru před prvním zlevněním, jestliže při každém zlevnění  

byla cena snížena o 15 %  z předcházející ceny ? 

48) Zimní bunda byla dvakrát zlevněna. Nejprve o  5 % , později ještě o 10 % z nové 

ceny. Po dvojím zlevnění se bunda prodávala za 1 539 Kč. Vypočtěte její 

původní cenu. 

49) Hrubá mzda byla během roku dvakrát zvýšena . Nejprve o 8 %, později ještě 

o10 %. její  konečná výše byla  10 098 Kč. Vypočítejte výši původní hrubé 

mzdy.     


