
Počítáme úlohy

1. Jana si do banky uložila na 11 měsíců 44 000 korun, úroková míra je 2,5%. Kolik korun 
bude úrok po zdanění?

2. Pan Nový si uložil na termínovaný vklad na čtvrt roku částku 2 miliony korun, úroková 
míra je 1,7%. Kolik korun mu banka vyplatí?

3. Martin si vzal úvěr 50 000 korun. Úvěr chce splatit za 10 měsíců. Kolik korun musí mít, 
jestliže roční úroková míra je 12%?

4. Paní Květná si půjčila v bance 8 000 Kč. Roční úroková míra je 15%. Kolik korun zaplatí 
navíc, jestliže chce peníze splatit za 4 měsíce?

5. Marek se těší na novou PS4. Rozhodl se schovávat svoje měsíční kapesné a spočítal si, že 
potřebnou hotovost bude mít za půl roku. Protože si chce herní konzoli koupit dříve, 
našel si ještě brigádu, takže si PS4 bude moci koupit již po dvou měsících. Kolik měsíců by
na PS4 musel čekat, kdyby nedostával kapesné a spoléhal se jen na peníze z brigády?

6. Nádrž se napouští dvěma stejnými přítoky a vypouští jedním odtokem. Jedním přítokem 
by se nádrž naplnila za 8 hodin a odtokem by se vyprázdnila za 10 hodin. V 10 hodin 
začali nádrž napouštět, ale zapomněli uzavřít odtok. V kolik hodin bude nádrž plná, 
jestliže odtok uzavřeli až v poledne? 

7. Honza vydláždí chodbu za 6 hodin. Protože chce být hotov dříve, pozve Jakuba, který by 
chodbu vydláždil sám za 4 hodiny. Jak dlouho jim bude dláždění chodby trvat společně?

8. Do bazénu vedou celkem tři potrubí. Jedno naplní bazén za 100 minut, další za 75 minut 
a poslední za 50 minut. Za jak dlouho naplní bazén, když se budou napouštět ze všech tří 
trubek?

9. Výška pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV je 8 cm a délka podstavné hrany je 12 cm.

9.1. Načrtni obrázek jehlanu a vyznač zadané prvky.

9.2. Načrtni síť jehlanu, popiš vrcholy.

9.3. Vypočítej délku stěnové výšky.

9.4. Vypočítej objem jehlanu.

9.5. Vypočítej povrch jehlanu.

10. Stojánky na vlaječky, které mají tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu, jsou vysoké 5 cm 
a široké 3 cm. Kolik m2 papíru bude potřeba na výrobu 5 tisíc kusů
takových stojánků? 

11. Svíčky ve tvaru jehlanu mají podstavu obdélníka o rozměrech 3 cm a
5 cm a jejich výška je 18 cm. Kolik svíček se vyrobí z 1 m3 vosku? 

12. Kolik kilogramů váží homole cukru, která má tvar kužele o průměru podstavy
12 cm a výšce 18 cm? Cukr má hustotu 1600 kg/m3.

13. Na divadelní představení si Jana má ušít čepici pro bílou paní. Čepice má tvar
kužele, je vysoká 40 cm a obvod podstavy má mít 47 cm. Na lepené spoje se
musí připočítat 10% materiálu. Kolik látky na ušití čepice Jana potřebuje?

14. Z dřevěné krychle o straně 60 cm byl vysoustružený co největší kužel. Vypočítej, kolik procent 
tvoří odpad.



15. Tisíc dopravních kuželů má být natřeno červenou barvou. Poloměr jejich podstavy je 30 cm a 
jejich výška je půl metru. Kolik pětikilogramových plechovek je třeba objednat k jejich natření, 
jestliže jedním kilogramem se natře 15 m2 plochy?

16. Rozděl:
16.1. lano délky 48 m v poměru 3 : 5
16.2. jednu hodinu v poměru 7 : 3
16.3. tisíc korun v poměru 12 : 13

17. Vnitřní úhly trojúhelníka jsou v poměru 2 : 3 : 5. Určete jejich velikost. Jaký je to trojúhelník?

18. Eva a Fanda našli 52 hříbků. Kolik hříbků každý z nich našel, jestliže jejich nálezy byly v poměru 
6 : 7?  

19. Ve třídě je 32 žáků. Kolik bude ve třídě žáků, jestliže je jejich počet změní v poměru 7 : 8? 

20.   Hodinová mzda 80 korun se změnila v poměru 5 : 4. Kolik korun za hodinu dostává 
pracovník po změně mzdy? 

21. Rozměry negativu jsou 36 mm a 24 mm. Jaké rozměry má fotografie, jestliže je oba 
rozměry změnily v poměru 15 : 4? 

22. Mapa zmenšuje skutečnost v měřítku 1 : 5000. Z Chrudimi do Trhové Kamenice je 15 km. 
Jak dlouhá bude cesta na mapě? 

23. Na chatě je zásoba potravin pro 24 lidí na 5 dní. Na kolik dní stačí tato zásoba pro 15 lidí?

24. Na pokrytí 50 m2 střechy je třeba 400 kusů střešních tašek. Kolik tašek je třeba na 
střechu o 10 m2 větší?

25. Kolik minut je 0,4 hodiny?

26. Z 8 kg řepy se získá 900 g cukru. Kolik kg cukru se získá ze 4 tun řepy

27. Ze 3 kg švestek získáme 600 g povidel. Kolik kg povidel je ze 4 tun švestek?

28. Kolik sekund je 0,3 minuty?

29. Petr si koupil za 400 Kč 8 čokolád. Kolik Kč zaplatil Pavel, když si koupil o 3 čokolády 
méně?

30. Zeď postaví 6 zedníků za 18 hodin. Kolik zedníků je třeba, aby zeď postavili za 12 hodin?


