
Počítáme úlohy – 06 + 07

31. Paní Jasná si půjčila od banky 420 000 korun s tím, že je ze 7 měsíců vrátí. Kolik korun musí bance 
zaplatit, je roční úroková sazba 14%?

32. Pan Hanák si uložil do banky na 7 měsíců 420 000 korun. Banka poskytuje roční úrokovou sazbu 1,4%. 
Kolik korun si pan Hanák z banky přinese domů?

33. Benzín stál v neděli 28,30 Kč/l. V pondělí cena benzínu stoupla o 15% a v pátek klesla o 12%. Kolik 
korun stojí litr benzínu v sobotu?

34. Škodu Octavii zdražili o 16%. O kolik procent ji musí zase zlevnit, aby byla cena stejná jako před 
zdražením? Původní cena byla 360 000 korun.

35. Honza jel k babičce nejprve vlakem a pak autobusem. Cestoval celkem 180 km. Protože byl zvědavý, o 
kolik je vlak rychlejší, sledoval, jak dlouho jede. Cesta vlakem mu trvala hodinu a čtvrt. Autobusem, na 
který přestoupil ve dvou třetinách své cesty, jel od 9:45 hodin do 10:57 hodin. 

35.1. Kterým dopravním prostředkem jel delší dobu?

35.2. Kolikrát byl vlak rychlejší než autobus?

35.3. V jakém poměru jsou rychlosti autobusu a vlaku?

35.4. Jaká je průměrná rychlost Honzova cestování?

36. Narýsuj si obrázek podle zadání a sestroj jeho obraz

36.1. v osové souměrnosti s osou o a zapiš samodružné body.

36.2. ve středové souměrnosti se středem v bodě S a zapiš samodružné body.

37. Společné zadání (obrázek) pro úlohy 37.1 – 37.4. Pro každý příklad si narýsuj obrázek znovu. Poměr 
vzdálenosti bodu R od úsečky AB a délky úsečky AB je přibližně 1 : 3. 
Proveď vždy rozbor, konstrukci, zapiš postup konstrukce a počet řešení v rovině.

37.1. Sestroj rovnoramenný ABC tak, aby strana BC procházela bodem R. Kolik takových 
trojúhelníků je možné narýsovat?

37.2. Sestroj ABC tak, aby byl pravoúhlý a výška vc procházela bodem R. 

37.3. Sestroj ABC tak, aby těžnice tc procházela bodem R

37.4. Sestroj kosočtverec ABCD tak, aby bod R byl středem souměrnosti kosočtverce.

37.5. Narýsuj kružnici k(S, r = ½|AB|) tak, aby dotýkala přímky AB a procházela bodem R. Vyznač 
bod dotyku.

38. Je daná kružnice k a bod R (viz obrázek).

38.1. Narýsuj si podobný obrázek a sestroj tečny z bodu R ke kružnici k.

38.2. Vzdálenost bodu R od středu kružnice je 20 cm a od bodu dotyku 
T 16 cm. Vypočítej poloměr kružnice k.



38.3. V jakém poměru musíme změnit poloměr kružnice z úlohy 38.2., aby se obsah kružnice 
změnil v poměru 81 : 1?  Svou odpověď zdůvodni.

38.4. V jakém poměru musíme změnit poloměr kružnice z úlohy 38.2., aby se obvod kružnice 
změnil v poměru 81 : 1? Svou odpověď zdůvodni.

39. Vypočítej obvod a obsah šedého obrazce na obrázku. Strana čtverce je 5 cm.

40. Otevřená cisterna vysoká 3 m má tvar válce s průměrem dna 200 cm. 

40.1. Kolik litrů nafty je v cisterně, jestliže je polovina cisterny prázdná?

40.2. Vypočítej hmotnost nafty v nádrži.

40.3. Cisterna se má zevnitř natřít barvou. Barva se prodává v dvoukilogramových plechovkách, 
1 kg barvy stačí na natření 7 m2 plochy a jeho cena je 460 korun.. Kolik korun bude stát barva,
která je potřeba koupit?

41. Jana má x korun. Zapiš, kolik korun má Zdenek, má-li

41.1. o 200 Kč víc než je pětina hotovosti Jany.

41.2. třikrát méně než Jana.

41.3. o 20% méně, než Jana.

42. Zapiš výrazy

42.1. šestina čísla y zvětšená o jeho pětinásobek.

42.2. trojnásobek rozdílu čísla 48 a druhé mocniny čísla a.

43. Urči hodnotu výrazu:

43.1. - 4 + 5 (3 – 2) ∙(3 – 2) 

43.2. [2,1 + (12 - 7) : 2]+10 (0,4 - 0,8) ∙(3 – 2) 

43.3.  [9 · 3 + (-7)] · [8 - 20 : (-2 + 6)] 

43.4. x – 2x3 + 0,5 pro x = – 3

43.5.  3x4y + xy5  pro x = 2, y = -1

44. Výrazy opiš a vypočítej:

44.1. 2a – (3a – a2) – 5a2  =

44.2. (21x2 – 14x):7x + x(4 – 3x) =

44.3. (8x – 5)(4x + 2) =

45.  Rozlož na součin:

45.1. 7a2 – 28b2 = 

45.2. 20x3 – 80x =

45.3. 25x2 + 100y2 =

45.4. 49a2 + 14ab + b2 =

46. Jsou dány 4 soustavy rovnic

A. 3x + 8y = 19

5x – 9y = -13

B. -0,25x + 0,5y = 0
           7x + y = 30

C. x−
7
5
y=8

D. 1025x – 880y = 2350
       25x – 10y = 0



 -3x + 2y = -13

46.1. Vyřešte soustavy rovnic A – D.

46.2. Řešení soustav jsou souřadnicemi bodů A, B, C, D. Zakreslete je v kartézské soustavě 
souřadnic. Jak se nazývá obrazec ABCD?

46.3. Vypočtěte obsah vzniklého obrazce ABCD.

46.4. Vypočtěte obvod vzniklého obrazce ABCD.


