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Na konci roku 2009 měla Praha 1250000 

obyvatel. O kolik procent se zvýšil její 

počet obyvatel do konce roku 2012, 

když roční nárůst je 1,5%?

Ve vašem městě je každoroční úbytek 

obyvatel 4 %. Kolik obyvatel bude mít za 

3 roky, když současný stav je 5600 

obyvatel?

Jaký je celkový povrch Země, když víme, 

že oceány zabírají 70% a souš má 

rozlohu 149 mil km2.
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5,56%23,33%

Po slevě 25% stojí nová lednička                

8500 Kč. Kolik Kč oproti původní ceně 

ušetříte, když ji koupíte?

Ubytování ve vašem oblíbeném 

penzionu stojí po zvýšení DPH 506 Kč za 

jednu noc. Pří původní devítiprocentní 

DPH stálo 480 Kč. O kolik procent se 

zvýšila DPH?

4954 497 mil km2 4,56%

Finance 300 Finance 500

Kolik roků budete muset nechat peníze v bance, 

abyste si mohli vybrat nejméně 1 milion Kč, když 

do banky uložíte 850 000 Kč a úroková míra je 

5%? Peníze můžete vybrat vždy až na konci roku. 

(Daň z úroku zanedbávejte)

Kolik Kč ušetříte na půjčce z banky, když 

si veberete tu výhodnější. Půjčíte si 

400000 Kč, jedna banka nabízí úrok 7%, 

druhá 8%, peníze si půjčíte na tři roky.
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Uložíte si do banky 150000 Kč. Kolik Kč 

odvedete státu po dobu tříletého 

spoření, když je daň 15% a banka vám 

poskytla úrok 2%?
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Obchod 100 Obchod 300 Obchod 500

Mikina, kterou si chcete koupit, stojí                

750 Kč. Víte, že v neděli začíná výprodej, kdy 

na všechno zboží je sleva 20 %. Navíc máte 

poukázku, která vám zboží sleví o dalších 15 

%. Má cenu chodit do obchodu, když máte 

500 Kč? (své tvrzení zdůvodněte)

ne (510 Kč) 2 833 Kč 6%

1 400 Kč4 roky13 868 Kč

Pravděpodobnost 100 Pravděpodobnost 300 Pravděpodobnost 500
Jaká je procentuální šance, že při výběru 

ve tmě ze šatníku vyberete červené 

nebo fialové třičko, když jich je v poličce 

celkem 15, červených jsou tři a fialové 

jedno.

Jaká je šance, že z osudí s 30 lístky s čísly 

vytáhneme lístek s číslem dělitelným 

čtyřmi?

Jaká je procentuální šance, že při hodu 

dvěma kostkama padne součet 3.


