
Úkoly z matematiky
na týden od 11.5.2020 do 17.5.2020

1. Procenta v praxi

2. Úroky

1.

1. Na následujících obrázcích jsou uvedeny ceny zlata a st°íbra (cena se udává
v dolarech za jednu trojskou unci - asi 31,1034768 gramu). U obrázku se
zlatem jsou d·leºité informace na míst¥, které je ohrani£eno ráme£kem (u
st°íbra podobn¥ jen bez ráme£ku). Najdete zde popo°ad¥: aktuální cenu
(pozor: u zlata jsou £árkou odd¥leny tisíce), po£et dolar·, o které se cena
zvý²ila od rána, zvý²ení ceny v procentech, £as. Prohlédn¥te si obrázky a
vy°e²te následující úkoly.



• Kolik stojí zlato a kolik st°íbro?

• Kolik stálo zlato a st°íbro ráno na za£átku obchodování?

• Odpov¥di z p°edchozího úkolu vyuºijte k tomu, abyste spo£ítali o
kolik by musela od rána vzr·st cena zlata, aby stálo 1730 dolar·.

• O kolik procent by musela od rána klesnout cena st°íbra, aby stálo 15
dolar·?

• O kolik dolar· je zlato draº²í neº st°íbro?

• O kolik procent je zlato draº²í neº st°íbro?

2.

1. P°edstavte si, ºe jste si uloºili peníze do banky. Této základní £ástce °í-
káme jistina. Banka má na £as tyto peníze k dispozici pro své ú£ely a za
to vám poskytne �nan£ní odm¥nu. Této odm¥n¥ °íkáme úrok. Pro vás je
d·leºité, jak velká tato odm¥na bude. Vý²i úroku (odm¥ny) ur£uje úroková
sazba (n¥kdy také úroková míra). Úroková sazba je po£et procent, který
vám banka z va²ich pen¥z poskytne navíc za n¥jaké období.
Tomuto období °íkáme úrokovací období.

P°.: Na zá£átku roku jste si do banky uloºili 100000 korun. Banka vám
poskytla úrokovou sazbu 5% a úrokovací období je 1 rok. Spo£ítejme, kolik
korun budete mít v bance na konci roku.

�e²ení: Uloºili jste 100000 korun, jistina je tedy 100000 k£ - to bude vá²
základ, tedy 100%.
Úrokovací období je 1 rok, úroky se vám tedy na ú£et p°ipisují jednou ro£n¥.
Úroková sazba je 5%, to znamemá, ºe od banky dostanete odm¥nu 5% z
va²í jistiny, tedy ze 100000, které jste uloºili.
Po£ítáme tedy 5% ze 100000.
1% je 1000 k£.
5% je 5000 k£.
Vá² úrok tedy bude 5000 korun. Na konci roku (poté, co se va²e peníze
zúro£í) budete mít v bance 105000 korun, coº je 105% va²eho p·vodního
vkladu.
Kolik byste m¥li v bance po dvou letech? Sta£í p°i£íst úroky za dal²í rok
(dal²ích 5000 k£), a tedy po dvou letech byste m¥li 110000 korun - 110%
va²í p·vodní £ástky - jistiny. Kolik budete mít po t°ech letech?

Tomuto p°ipisování úrok· se °íká jednoduché úro£ení. Je²t¥ existuje slo-
ºené úro£ení a na to se moºná podíváme p°í²t¥.

2. Vypl¬te PDF "Procenta3"


