Prvých sedem členov tejto postupnosti si určite vyčíslite sami. Ȏsmy člen mnou
myslenej postupnosti je a8  2018. Vyhovuje to. V roku 2018 je to predsa celkom
dobre pochopiteľné... Čo ste mysleli vy? Viete predsa, že postupnosť nie je
jednoznačne určená svojimi prvými členmi.
Dušan Jedinák

Percentá sú zradné čísla pomerné II.
1. Mišo je o 15 % ťažší od Petra. O koľko percent je Peter ľahší od Miša?
Riešenie: Ak označíme hmotnosť Petra ako p, potom hmotnosť Miša je 1,15 p. Pomer
p
hmotností Petra a Miša je
 0,87, teda Peter je ľahší o približne 13 % od Miša.
1,15 p

2. Stanovte, koľko percent je

1
4
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4

1
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4
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Riešenie: Vypočítame pomer 4 
 0,3125, teda je 31,25 % z .
4 16
5
4
5

3. Ak je sadzba DPH 20 %, koľko percent z celkovej ceny (s DPH) tvorí daň
z pridanej hodnoty?
Riešenie: Ak označíme cenu tovaru bez DPH ako c, potom DPH bude 0,2 c a cena
tovaru s DPH 1,2 c. Vypočítame podiel DPH na cene tovaru s DPH:
0,2c 1
  0,1667, teda DPH tvorí približne 16,67 % z ceny tovaru s DPH.
1,2c 6

4. Danú úsečku sme zmenšili v pomere 3 : 7. Približne o koľko percent sa zmenšila?
Riešenie: Keďže pomery dĺžok úsečiek ostávajú pri zmenšovaní v danom pomere
zachované, môžeme predpokladať, že úsečka má jednotkovú dĺžku. Zmenšenie dĺžky
3 4
úsečky po zmenšení bude 1    0,5714, teda úsečka sa zmenšila o približne
7 7
57,14 %.
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5. Celý majetok bol rozdelený dvom dedičom v pomere 3 : 17. Koľko percent z celého
majetku dostali jednotliví dedičia?

Riešenie: Prvý dedič dostal
dostal

3
3

 0,15 časti majetku, teda 15 %, a druhý dedič
3  17 20

17
17

 0,85 časti majetku, teda 85 %.
3  17 20

6. Stanovte, koľko percent z 20199 je 20200.
Riešenie: Je to

20200
 100 %  2 000 %.
20199

7. Treba zväčšiť

1
2
, aby vznikla . O koľko percent?
5
2

Riešenie: Označme hľadaný počet percent p. Potom musíme vyriešiť rovnicu

2 
p  1
 1 
 .
5  100  2
p
 5, odkiaľ už ľahko vypočítame, že p  25,
25
2
1
teda musíme zväčšiť o 25 %, aby vznikla .
5
2
Túto rovnicu upravíme na tvar 4 

8. Kilogram morskej vody obsahuje 2,5 % soli. Koľko kilogramov morskej vody treba
na získanie jedného kilogramu soli?
Riešenie: V jednom kilograme morskej vody je

2,5 %
 1 000 g  25 g soli. Na
100 %

získanie jedného kilogramu soli potrebujeme 1 000 g : 25 g  40 kg morskej vody.
9. Náklady na výrobu školskej tabule sú 300 eur. Koľko bude predajná cena tabule, ak
zisk by mal byť 20 % z predajnej ceny?
Riešenie: Ak zisk tvorí 20 % z predajnej ceny tabule, potom náklady na jej výrobu
tvoria 80 % z predajnej ceny. Predajná cena tabule preto bude 300 € : 0,8  375 €.
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10. Spomedzi všetkých druhov húb je 70 % nejedlých. Spomedzi všetkých nejedlých
druhov húb je 15 % smrteľne jedovatých. Koľko % zo všetkých druhov húb sú
smrteľne jedovaté?
Riešenie: Smrteľne jedovatých je

70 15 10,5


, teda 10,5 % zo všetkých húb.
100 100 100

11. Zväčšením strany štvorca sa zväčšil jeho obsah o 10,25 %. O koľko % sa zväčšila
strana štvorca?
Riešenie: Ak označíme dĺžku stranu štvorca ako a a koeficient zväčšenia k, potom
platí  ka   a 2  1,1025. Odmocnením tejto rovnice dostávame, že platí ka  a 1,05
2

(absolútne hodnoty nepíšeme, pretože k a a sú kladné čísla), teda k  1,05, a teda
strana štvorca sa zväčšila o 5 %.

12. Cena výrobku bol zvýšená o 15 centov na sumu 1,30 eura. O približne koľko
percent bol zvýšená pôvodná cena výrobku?
Riešenie: Pomer cien výrobku po zvýšení a pred zvýšením ceny je

1,3 €
 1,1304 ,
1,15 €

teda cena bola zvýšená o približne 13,04 %.

13. Obvod štvorca sa zmenšil o 30 %. O koľko percent sa zmenšil obsah štvorca?
Riešenie: Keďže obvod štvorca sa zmenšil o 30 %, zmenšila sa aj strana štvorca
o 30 %. Ak označíme pôvodnú dĺžku jeho strany ako a, po zmenšení mala dĺžku 0,7 a.
Jeho obsah sa potom zmenšil na  0,7a   0,49a 2 , teda sa zmenšil o 51 %.
2

14. Cena tovaru klesla o 20 %. O koľko percent viac tovaru možno kúpiť?
Riešenie: Ak označíme pôvodnú cenu tovaru ako c, po zlacnení bude jeho cena 0,8 c.
x
Ak sme mali pôvodne x eur, pred zlacnením sme si mohli kúpiť
tovaru, po zlacnení
c
x
x
to je
 1,25  , teda o 25 % viac.
0,8c
c
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15. Koľko 20 % a 45 % kyseliny treba zmiešať, aby sme dostali 250 ml 35 %
kyseliny?
Riešenie: Označme objem 20 % kyseliny v mililitroch ako d a objem 45 % kyseliny
v mililitroch ako š. Potom musí platiť sústava dvoch rovníc s dvoma neznámymi:

d  š  250,
0,2  d  0,45  š  0,35  250.
Z prvej rovnice si vyjadríme d  250  š a dosadíme do druhej rovnice. Dostaneme,
že platí

0,2   250  š   0,45  š  0,35  250,
50  0,25š  87,5,
0,25š  37,5,
š  150.
Potom d  250  150  100 . Preto treba zmiešať 100 ml 20 % a 150 ml 45 %
kyseliny, aby sme dostali 250 ml 35 % kyseliny.

16. Automobil sa pohybuje priemernou rýchlosťou 60 km/h. Ak by sa priemerná
rýchlosť zvýšila o 20 %, o koľko % sa skráti čas jazdy na trase 200 km dlhej?
Riešenie: Pri zvýšení rýchlosti o 20 % sa skráti čas jazdy na

1 5
  0,83, teda sa
1,2 6

skráti o približne 16,67 % (bez ohľadu na rýchlosť i dĺžku trasy).

17. Keby sa do finančnej zbierky na kúpu prístroja zapojilo o 25 % žiakov viac,
o koľko percent menej by musel zaplatiť každý žiak?
Riešenie: Ak sa do zbierky zapojí o 25 % žiakov viac, tak klesne priemerná suma na
1
jedného žiaka na
 0,8 pôvodnej sumy, teda klesne o 20 %.
1,25

18. Cena vstupenky na predstavenie vzrástla o 40 %, za vstupenky sa vybralo len
o 26 percent viac. O koľko percent klesla návštevnosť predstavenia?
a) 10 % b) 14 % c) 20 % d) 38 %
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Riešenie: Ak označíme pokles návštevnosti predstavenia v percentách ako p, potom

p 

platí 1,4  1 
 1,26, odkiaľ vypočítame, že p  10, teda návštevnosť klesla
 100 
o 10 %.
19. Čerstvé huby obsahujú 88 % vody, sušené iba 14 % vody. Koľko kilogramov
čerstvých húb treba nazbierať, aby sme získali 3 kg sušených?
Riešenie: Čerstvé huby obsahujú 100 %  88 %  12 % sušiny, sušené 100 %  14 % 
 86 % sušiny. Preto v 3 kg sušených húb je 3 kg  0,86  2,58 kg sušiny. To

zodpovedá

2,58 kg
 21,5 kg čerstvých húb.
0,12

20. Akú časť zmiešaného lesa chcú lesníci vyrúbať, ak ich vedúci nevinne vyhlásil:
Budeme rúbať iba sosny, ktorých je v našom zmiešanom lese 99 %. Po výrube
budú sosny tvoriť 98 % všetkých ponechaných stromov.
Riešenie: Stromov, ktoré sa nerúbu, bolo 1 %. Po výrube ich podiel stúpol na 2 %,
takže celkový počet stromov musel klesnúť na polovicu, teda o 50 %.
Vyhodnotenie
Posúďte výsledky správnosti vášho úsudku a získaných základných matematických
vedomostí aj podľa úspešnosti v tomto teste. Zamyslite sa nad dole uvedenými
pozoruhodnými myšlienkami skrytými v prísloviach a porekadlách.
20 b – 18 b: Učenie v mladosti je rytie do kameňa, učenie v starobe je kreslenie do
piesku (čínske príslovie).
17 b – 15 b: Ešte nikto sa nestal majstrom bez toho, aby niečo nepokazil (ruské
príslovie).
14 b – 11 b: Schopnosti, ktorej denne nepribúda, denne ubúda (indonézske príslovie).
10 b – 6 b: Ani pánboh ti neporadí, ak nebudeš sám chcieť (rómske príslovie).
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5 b – 0 b: Prázdnu hlavu je ľahké nosiť vysoko (libanonské príslovie). Mlč a zbieraj
kamene (španielske príslovie).
Pre všetkých účastníkov testu možno bude sympatické hindustánske príslovie: Ak
čerpáš z mora, naberieš iba toľko, koľko obsiahne tvoj džbán.
Vybral a zostavil Dušan Jedinák, vzorové riešenia spracoval Martin Hriňák

Bratislavská integrovaná doprava
Od prvého novembra 2015 spustili v Bratislave a jej
okolí tretiu etapu Bratislavskej integrovanej dopravy.
Pri tejto príležitosti sa zmenili tarify cestovných
lístkov a zaviedli sa nové druhy cestovných lístkov.
Ľudia, ktorí pravidelne využívajú hromadnú dopravu,
si musia nanovo vypočítať, aké lístky sú pre nich
najvýhodnejšie. Napríklad Simona cestuje každý
pracovný deň z domu v Moste pri Bratislave do školy
v Bratislave. Jeden lístok na cestu autobusom z domu
do školy (alebo opačne) ju stojí 0,68 eura. Ráno ju
vezú do Bratislavy rodičia autom, ale keďže nemajú
čas zaviezť ju priamo do školy, musí sa ešte odviezť električkou – potrebuje na to
15-minútový lístok za 35 centov. Naspäť domov chodieva autobusom, pričom zo školy na autobusovú stanicu príde pešo. V utorky a štvrtky chodieva poobede do jazykovej školy, na cestu zo školy tam a aj na cestu naspäť potrebuje 15-minútový lístok.
7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať neobmedzene v rámci Bratislavy
a Mostu pri Bratislave, stojí 6,90 eura. 30-dňový lístok pre rovnakú oblasť stojí
17,90 eura. 7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať neobmedzene len v rámci
Bratislavy, stojí 5,20 eura, a 30-dňový lístok stojí 13,45 eura. V prípade použitia
lístka pre Bratislavu si však musí za každú cestu z Bratislavy do Mostu pri Bratislave
doplatiť ešte 32 centov.
Poraďte jej, akým spôsobom má čo najlacnejšie cestovať od začiatku novembra
2015 do začiatku zimných prázdnin 22. 12. 2015 v prípade, že do jazykovej školy už
v decembri nebude chodiť.
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