
27.4.-30.4. PROCENTOVÁ ČÁST 

1) tento týden pouze ve středu v 11 h VIDEOKONFERENCE, připojte se prosím všichni včas, kdo si smazal odkaz 

napíše mi na mail novakblanka@seznam.cz nebo bnovakova@1zdar.cz nebo pokud něčemu nerozumíte, napište mi 

též 

2) Zopakuj si a doplň tabulku: 

 

 

 

 

3) ČÁST ZÁKLADU ODPOVÍDAJÍCÍ POČTU PROCENT OZNAČUJEME JAKO PROCENTOVOU ČÁST, napište si tuto teorii do 

PS str. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vypočítej př. PS 206/7 –nepočítej přes 1 % ale přes ZLOMKY 

Např. a) 150 % z 12 ha 

150 % =1,5=1½, takže 1 celek 12 ha + ½ celku 12:2 = 6 ha, celkem 12+6=18 ha 

b) 25 % z 80 Kč, takže 25 %= ¼ takže 80 :4= 20 Kč atd. 

mailto:novakblanka@seznam.cz
mailto:bnovakova@1zdar.cz


 

5) vypočítej PS 207/13 – nejlépe nejrychlejším způsobem tzn. převedu procenta na desetinné číslo a vynásobím 

Např. a) 14 % z 250 Kč….0,14. 250=35 Kč atd.(jestli ti víc vyhovuje přes 1 % nebo trojčlenkou, klidně počítej jiným 

způsobem) 

6) TEORIE: zapiš opět do PS str. 204 

a) když máme vyjádřit zlomek procentem, tak čitatele vydělím jmenovatelem  

        např. 1/8   1:8=0,125     0,125.100=12,5% 

    b) když mám vyjádřit v procentech tento příklad ½ z 1/5 

 tak, vynásobím zlomky ½ . 1/5= 1/10, 

 rozšířím na zlomek se jmenovatelem 100 (základ má vždy 100 %) 1/10=10/100 a čitatel je počet procent čili 10 % 

     c) pokud mám číslo zvětšit 

        např. ZVĚTŠI číslo 200 o 6 % - musí mi vyjít číslo větší než je tento základ, čili víc než 200 

       takže 6 % z 200   = 6. 2= 12, 200+12=212 nebo základ je 100 % + 6 %=106 % čili 1,06. 200=212, 212>200 je 

správně 

    d) pokud mám číslo zmenšit 

        např. ZMENŠI číslo 200 o 6 % - musí mi vyjít číslo menší než je tento základ, čili míň než 200 

       6 % z 200 = 6. 2= 12, 200-12=188 nebo základ je 100 % - 6 %=94 % čili 0,94. 200 = 188, 188 <200 je správně 

 

7) PS 208/20 – vypočítám množství krve v těle dospělého člověka: 

                           Takže 7,6 % z 80 kg tj. 0,076.80=         

a pak vypočítej za b, a napiš mi, kolik krve je v tvém těle na 2 DESETINNÁ MÍSTA 

5)výpočet procentové části můžete zhlédnout 

 https://www.youtube.com/watch?v=tzZ5VLtnClU 

6) Děkuji rodičům, kteří umožňují dětem se zúčastňovat videokonferencí. Taky bych chtěla poděkovat vám žákyním a 

žákům, že se snažíte, co nejlépe vyřešit zadané úkoly do všech předmětů. Kdo potřebuje něco překontrolovat, tak mi 

pošlete na mail. Věřím, že situace není jednoduchá, pokud máte více dětí školou povinných. Věřím, že společně vše 

zvládneme. 
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