
SLOVNÍ ÚLOHY NA ROVNICE S PROCENTY 

 

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 prvním 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 celkem 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 

výrobků vyrobili 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 součástek vyrobili v jednotlivých 

měsících? 

 

8. Během tří dní 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 našetřeno o 20% více než čtvrtý student, druhý má našetřeno 40% toho co čtvrtý 

student a třetí má našetřeno o 12% více než druhý student. Kolik Kč má našetřeno každý z nich, mají-li celkem 

našetřeno 44 196 Kč? 

 

10. 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? 

 

 


