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Slovní úlohy se zlomky a procenty 

 
Anotace: Žák řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice se zlomky a procenty. 
Vzdělávací oblast: Matematika 
Autor: Mgr. Robert Kecskés 
Jazyk: Český 
Očekávaný výstup: Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, 
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.  
Druh učebního materiálu: Pracovní list 
Cílová skupina: Žák 
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola 
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 2011-2012 
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Osmý ročník základní školy 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Slovní úlohy s procenty na rovnice 
 

1. Tři studenti mají dohromady 2 100 Kč. Druhý student má o 20 % více než první a třetí má o 20 % 
méně než první. Kolik má každý z nich? 

2. Částku 39 750 Kč si mají Martin, Pavel a Jana mezi sebe rozdělit tak, aby Pavel dostal o 25 % 
méně než Martin a Jana o 20 % více než Pavel. Kolik dostal každý? 

3. V první skladišti je o 20 % více písku než ve druhém skladišti a ve třetím skladišti je o 10 % méně 
písku než v prvním skladišti. Kolik tun písku je v jednotlivých skladištích, jestliže ve všech 
skladištích je dohromady 1 180,8 tun písku? 

4. V obchodě utržili za čtyři týdny 113 400 Kč. První a čtvrtý týden byla tržba stejná, druhý týden  
o 10 % vyšší než první týden a třetí týden o 5 % nižší než první týden. Kolik utržili v jednotlivých 
týdnech? 

5. Dělníci  měli vyrobit za 4 týdny celkem 11 280 výrobků. První týden vyrobili o 80 % méně než 
druhý týden, třetí týden o 10 % více než druhý týden a čtvrtý týden vyrobili 40 % toho co první a 
třetí týden dohromady. Kolik vyrobili výrobků v jednotlivých týdnech? 

6. Čtyři brigádníci si mají rozdělit částku 9 776 Kč. Druhý má dostat 40 % toho co první, třetí 20 % 
toho co druhý a čtvrtý 30 % toho co třetí. Kolik dostal každý? 

7. 155 100 součástek vyrobili v továrně za čtyři měsíce. První měsíc vyrobili 25 % toho co druhý 
měsíc, třetí měsíc  10 % toho co první měsíc a čtvrtý měsíc 70 % toho co třetí měsíc. Kolik vyrobili 
součástek v jednotlivých měsících? 

8. Během tří dnů se má v knihovně vyřadit 17 487 knih. Druhý den vyřadili 70 % toho co první den 
a třetí den vyřadili o 30 % více než druhý den. Kolik knih vyřadili v jednotlivých dnech? 

9. První ze čtyř studentů má o 20 % více našetřeno než čtvrtý student, druhý má našetřeno 40 % 
toho co čtvrtý student a třetí má nášetřeno o 12 % více než druhý student. Kolik má našetřeno 
každý z nich, mají-li celkem našetřeno 44 196 Kč? 

10. Během pěti dní bylo ve škole celkem 4 983 žáků. První den bylo ve škole 95 % těch, kteří byli ve 
škole třetí den, druhý den o 5 % více než třetí den, čtvrtý den o 2 % více než druhý den a pátý den 
bylo ve škole o 4 % méně žáků než první den. Kolik bylo ve škole žáků v jednotlivých dnech? 

11. Martin dostal od rodičů za tři týdny kapesné. První týden dostal 120 Kč, druhý týden dostal 20 % 
celkové částky a třetí týden 30 % celkové částky. Kolik korun dostal celkem od rodičů? 

12. Rodina Novákových má během tří měsíců zaplatit dluh. První měsíc splatili 15 % dluhu. 
Druhý měsíc splatili 3 200 Kč a třetí měsíc doplatili 80 % dluhu. Jaké byly měsíční splátky? 

13. Studenti se vypravili na kolech na třídenní výlet. První den ujeli 20 % celkové trasy, druhý den ujeli 
o 10 % více než první den a třetí den ujeli zbytek trasy 208,8 km. Kolik km ujeli studenti 
v jednotlivých dnech? 

 



 

14. Zaměstnanci měli za úkol během čtyř dní vyrobit určitý počet součástek. První den vyrobili jednu 
třetinu celkového počtu součástek, druhý den 20 %, třetí den pouze 10 % celkového počtu 
součástek a čtvrtý den vyrobili 330 součástek. Kolik součástek vyrobili v jednotlivých dnech a kolik 
celkem? 

15. V obchodě počítali celkovou tržbu za čtyři dny. První den utržili 15 % celkové tržby, druhý den 
jednu polovinu toho co první den, třetí den utržili o 20 % více než první den a čtvrtý den utržili 
4 105,50 Kč.Kolik utržili celkem? 

16. Millan spořil během pěti týdnů. Jaká je celková naspořená částka po pěti týdnech, jestliže první 
týden uložil do pokladničky jednu pětinu celkové částky, druhý týden 15 % celkové částky, třetí 
týden o 20 % více než druhý týden, čtvrtý týden 107,20 Kč a pátý týden uložil o 10 % méně než 
druhý týden? 

17. Můstek přes řeku je podepřen kůly. Každý kůl je zasazen 80 cm v zemi. Ve vodě je 35 % jeho 
délky a nad vodou dvě pětiny jeho délky. Vypočti délku kůlu. Kolik cm je pod vodou? 

18. Za práci si tři zaměstnanci vydělali 4 720 Kč. První dostal o 20 % víc než druhý a třetí o 15 % víc 
než druhý. Kolik dostal každý? 

19. Tři dělníci dostali dohromady 12 600 Kč. První dostal o 20 % méně než druhý a třetí dostal o 50 % 
více než první. Kolik dostal každý? 

20. Helena měla uspořeno o 20 % více než Jana. Dohromady měly uspořeno 1 804 Kč. Kolik měla 
uspořeno každá z nich? 

21. Za tři kravaty bylo zaplaceno 479 Kč. Modrá byla o 18 % dražší než šedá kravata a hnědá kravata 
byla o 20 Kč dražší než šedá. Vypočti ceny jednotlivých kravat. 

22. Obvod trojúhelníku ABC je 37 cm. Strana a je o 20 % kratší než strana b. Strana c se rovná 
dvěma třetinám strany  b. Urči délky stran tohoto trojúhelníku. 

23. Třemi různými auty bylo odvezeno 18,2 tuny materiálu. Hmotnost nákladu ne druhém autě byla o 
20 % větší než na prvním autě a hmotnost nákladu na třetím autě byla o 20 % větší než na 
druhém autě. Kolik tun odvezlo každé auto? 

24. Tři chlapci si o prázdninách vydělali 1 500 Kč. Druhý dostal o jednu čtvrtinu více než první a třetí 
dostal o 40 % méně než druhý. Kolik korun dostal každý z nich? 

25. Martin dostal na tábor kapesné. První týden utratil čtvrtinu kapesného. Druhý týden utratil 40 % ze 
zbytku. Třetí týden utratil posledních 207 Kč. Jaké bylo Martinovo kapesné? 

26. Čtyři spolužáci si rozdělili 1 500 Kč tak, že druhý dostal o 50 % méně než první, třetí dostal 
o jednu osminu méně než čtvrtý a čvrtý o 100 Kč méně než první. Kolik korun dostal každý z nich? 

27. Spisovatel obdržel honorář za knihu. Za 40 % nonoráře si koupil zájezd, pak tři čtvrtiny zbylé 
částky investoval do opravy topení v rodinném domku a zbylo mu  5 400 Kč. Urči výši honoráře. 

28. 19 % neznámého čísla je o 12 méně než 23 % z téhož čísla. Urči neznámé číslo. 



29. Plantáž ovocných stromků byla vysázena během tří let. Ve druhém roce bylo vysázeno o 15 % 
více stromků než v prvním roce a ve třetím roce bylo vysázeno o 40 % méně stromků než 
v prvním a druhém roce dohromady. Celkem bylo vysázeno 4 128 stromků. Kolik stromků bylo 
vysázeno v jednotlivých letech? 

30. Tři brigádníci dostali za práci dohromady 1 235 Kč. První dostal o 20 % méně než druhý a třetí o 
45 Kč více než druhý. Kolik dostal každý brigádník? 

31. Tři sourozenci Petr, Jana a Martin mají dohromady 3 642 Kč, Petr má o 10 % více než Jana, 
Martin o 15 % méně než Petr. Kolik korun má uspořeno každý z nich? 

32. Petr, Pavel a Marek mají dohromady 376 Kč. Pavel má o jednu čtvrtinu více než Petr a Marek o 
dvě třetiny více než Petr. Kolik má každý? 

33. Ve čtyřech skladech je celkem 2 037 tun písku. V  prvním skladu je o dvě pětiny méně písku než 
ve třetím skladu. Ve druhém je o jednu polovinu více písku než ve třetím skladu a ve čtvrtém 
skladu je o pět šestin více písku než v prvním skladu. Kolik písku je ve druhém skladu? 

34. Na třech hromadách je celkem 4 944,6 kg vápna. Na první hromadě je o jednu čtvrtinu více vápna 
než na druhé hromadě. Na třetí hromadě je o 10 % více vápna než na druhé hromadě. Kolik 
kilogramů vápna je na první a třetí hromadě? 

35. Hanka,Pavla a Marie mají dohromady 15 920 Kč. Marie má o 5 % méně než Hanka. Hanka má o 
12 % více než Pavla. Kolik má každá z nich? 

36. Cykloturisté ujeli první den jednu čtvrtinu celkové trasy. Druhý den ujeli jednu pětinu trasy a třetí 
den ujeli zbylých 242 km. Jaká byla celková délka trasy a kolik ujeli první den? 

37. Mirek si během tří dnů vydělal 16 896 Kč. Druhý de vydělal o dvě pětiny více než první den a třetí 
den  vydělal o 20 % méně než druhý den. Kolik korun vydělal v jednotlivých dnech? 

38. Tři třídy nasbíraly za rok celkem 10 560 kg papíru. Druhá třída nasbírala o jednu polovinu více než 
první třída a třetí třída nasbírala o pět šestin méně než druhá třída. Kolik kg papíru nasbíraly 
jednotlivé třídy? 

39. Kůl je z jedné třetiny své délky v zemi. Polovina zbytku délky kůlu je pod  vodou a zbytek 9 m je 
nad vodou. Jaká je délka kůlu? 

40. Ve čtyřech skladech je písek. V prvním skladu je 10 % písku. Ve druhé skladu je o 20 % více 
písku než v prvním skladu. Ve třetím skladu je 30 % zbytku písku a ve čtvrtém skladu je 972 t 
písku. Kolik písku je ve druhém skladu a kolik ve třetím skladu? 

41. Na chmelové brigádě nasbírali během čtyř týdnů 31 280 kg chmele. Druhý týden nasbírali o 12 % 
více chmele než první týden. Třetí týden o 10 % méně než druhý týden. Čtvrtý týden nasbírali 
jednu čtvrtinu zbytku. Kolik chmele nasbírali v jednotlivých týdnech? 

 
 


