
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 

 

Úlohy na percentá 

 

1. Čo je viac:  
5

2
 z 10 alebo 20% zo 16? 

 
2. Koľko je 0,5% z 25% zo 4 000? 

 
3. Na obrázku je obdĺžnik ABCD rozdelený na zhodné štvorce.  

Koľko percent obsahu obdĺžnika je vyfarbených sivou farbou? 
 
 
 

4. Počítačová zostava má veľkoobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20% vyššia. 
Vypočítajte maloobchodnú cenu počítačovej zostavy. 
 

5. Firma vyváža do zahraničia 35% svojej výroby, čo je 98 ton tovaru. Koľko ton tovaru tejto firmy 
zostáva na Slovensku? 
 

6. Po zlacnení o 29 % bola nová cena výrobku 426 €. Aká bola pôvodná cena výrobku? 
 

7. Od nástupu do zamestnania sa mzda pána Snaživého zdvojnásobila. O koľko % sa jeho mzda zvýšila? 
 

8. O koľko percent sa cena výrobku v obchode zvýšila, ak sme pri zvýšení ceny postupovali tak, že 
pôvodnú cenu sme vynásobili číslom 1,16? 
 

9. Cestovná agentúra ponúka dvojdňové výlety. Výlet do Prahy stojí 70 € , pre deti je 50% zľava. Výlet 
do Vysokých Tatier stojí 84 €, pre deti je 70 % zľava. Poznávací pobyt na lodi stojí 50 € pre každého 
účastníka. Ktorý výlet je pre rodinu s dvoma deťmi najlacnejší?  
 

10. Sud s vodou má hmotnosť 105 kg. Keď z neho odlejeme 75% vody, bude mať hmotnosť 63 kg.  
Koľko kg váži prázdny sud? 
 

 

Slovné úlohy z finančníctva 
 

1. Z vkladu 2000 € bol úrok za 1 rok 18 €. Aká bola ročná úroková miera v percentách? 
 

2. Vypočítajte výšku úroku za jeden rok zo sumy 1500 € pri úrokovej miere 1,14%. 
 

3. Na akú sumu vzrastie po jednom roku suma 2500 € uložená pri úrokovej miere 1,2 %?  
 

4. Zistite úrokovú mieru banky, ak po jednom roku sa uložená suma 12 000 € zvýšila na 12 315,60 €. 
 

5. Akú výšku má vklad, ktorý pri úrokovej miere 2,25 % vzrastie za jeden rok o 36,45 € ?  
 

6. Na vkladnú knižku si pán Veselý vložil na jeden rok sumu 15 500 € pri úrokovej miere 3,55 %. Akú 
čiastku pripíše banka na účet pána Veselého, ak úrok banka zdanila 20-percentnou daňou?  


