
Úkoly z matematiky
na týden od 25.5.2020 do 31.5.2020

1. Sloºené úro£ení

2. Procenta - opakování

1.

1. Jiº známe úro£ení jednoduché. Jak se od n¥j li²í sloºené úro£ení? V pod-
stat¥ se li²í tím, ºe se úro£í i úroky. Rozdíl si ukáºeme na p°íkladu.

P°íklad

a) jdoduché úro£ení:
Do banky jsme uloºili 1000 korun na 1 % úrok s úrokovacím obdobím 1 rok.
Kolik pen¥z v bance budeme mít za 5 let p°i jednoduchém úro£ení?

°e²ení:
Spo£ítáme, kolik £iní úroky za 1. rok: 1 % z 1000 je 1000:100 = 10. Tedy za
1 rok dostaneme na úrocích 10 korun. Za 5 let dostaneme 50 korun, takºe
zy 5 let budeme mít na ú£tu 1050 korun.

b) sloºené úro£ení:
Do banky jsme uloºili 1000 korun na 1 % úrok s úrokovacím obdobím 1 rok.
Kolik pen¥z v bance budeme mít za 5 let p°i sloºeném úro£ení?

°e²ení:
Za£átek je stejný. Op¥t spo£ítáme, kolik £iní úroky za 1. rok:1 % z 1000 je
1000 : 100 = 10. Po prvním roce tedy budeme mít na ú£tu 1010 korun. Te¤
v²ak nastává zm¥na. N¥koho by mohlo napadnout, pro£ by se druhý rok
m¥ly úroky po£ítat z £ástky 1000 korun, kdyº v bance máme uº 1010 ko-
run. P°i sloºeném úro£ení budeme tedy úroky po£ítat s p°ihlédnutím k této
poznámce. Kaºdé úrokovací období budeme úro£it to, co je na za-
£átku tohoto období v bance - budeme tedy úro£it nejen p·vodní
vklad, ale i úroky, které nám uº byly p°ipsány na ú£et. Úroky za 2.
rok spo£ítáme tak, ºe vypo£ítáme, kolik je 1 % z 1010 (tolik máme v bance
na za£átku druhého roku). Podobn¥ po£ítáme úroky v dal²ích letech:

1010 : 100 = 10, 1 1010 + 10, 1 = 1020, 1

1020, 1 : 100 = 10, 201 1020, 1 + 10, 201 = 1030, 301

1030, 301 : 100 = 10, 30301 1030, 301 + 10, 30301 = 1040, 60401

1040, 60401 : 100 = 10, 4060401 1040, 60401+10, 4060401 = 1051, 0100501

Po p¥ti letech p°i sloºeném úro£ení budeme tedy mít v bance 1051, 0100501
k£.



P°i jednoduchém úro£ení jsme tedy za 5 let získali na úrocích 50 korun
a p°i sloºeném úro£ení jsme získali asi 51,01 k£. Není to velký rozdíl (asi
1,01 k£), ale pokud úro£íme dlouho, rozdíl m·ºe být velmi výrazný. (Po-
známka: úrokovací období nemusí být 1 rok. M·ºe být nap°íklad p·l roku,
£tvrt roku, m¥síc, ...)

Úkol pro p°emý²livé: P°edstavte si, ºe do banky uloºíte 1 k£, úrok bude 1 %
a úrokovací období bude 1 rok. Spo£ítejte si, kolik korun byste m¥li v bance
za 2000 let, kdyby se peníze úro£ily jednodu²e. M¥lo by vám vyjít 21 korun.
Spo£ítat, kolik byste v bance m¥li, kdyby se úro£ilo sloºen¥, by pro nás na-
²ím postupem bylo p°íli² pracné. Existuje na to vzore£ek, který se nau£íte na
st°ední ²kole, aº se budete zabývat geometrickou posloupností. My se tedy
nebudeme výpo£tem trápit a výsledek si prozradíme bez výpo£tu. Pokud by
se úro£ilo sloºen¥, m¥li byste na ú£tu tém¥° 440 milion·!

úloha 1: Spo£ítejte, kolik korun budete mít v bance za 4 roky, kdyº do
banky uloºíte 50000 korun na 2 % úrok s úrokovacím obdobím 1 rok. Pe-
níze se úro£í sloºen¥.

úloha 2 (pro p°emý²livé): Po 3 letech od vkladu máte v bance 13310
korun. Banka vám dala úrok 10 % a úrokovací období jeden rok. Kolik jste
do banky uloºili pen¥z, pokud banka úro£í sloºen¥?

2.

1. Vypl¬te na "sciodat.cz" testy "Procenta, slovní úlohy - 03" a "Procenta,
slovní úlohy - �nan£ní matematika".


