
MATEMATIKA IX 

Zadání domácí práce 

2. týden (23.-27.3) 

1. Vypracuj níže uvedená cvičení k opakování. 

2. Všechna cvičení vypracuj do sešitu včetně řešení, vyfoť a pošli mailem do pátku 27. 3. 2020 

na adresu polepy.mch@gmail.com 

3. Někteří žáci dosud neodevzdali vypracovaná cvičení za 1. týden (je možné, že se ke mně jen 

nedostal mail). Pošlete mi je tedy spolu s vypracovanými úkoly na tento týden. Jsou to tito 

žáci: 

 Lucka 

 Vojta B. 

 Filip 

 Lukáš D. 

 Terka 

 Natálka K. 

 Eliška 

 Natálka N. 

 David 

 Lukáš S. 

 Viktor 

4. Konkrétní připomínky nebo opravené chyby posílám mailem jednotlivým žákům, kterých se 

týkají. 

5. Zadání úloh k opakování: 

PROCENTA  

1. Ve škole je 800 žáků, z toho 480 chlapců. Kolik procent celkového počtu tvoří dívky a kolik 

chlapci? 

2. V závodě pracuje 120 žen a 180 mužů. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří 

muži a ženy? 

3. Televizor byl zlevněn z původní ceny 15 000 Kč o 30 %. Kolik Kč stál televizor po zlevnění? 

4. Ze 700 dotázaných žáků prodělalo v předškolním věku 525 plané neštovice. Kolik je to 

procent? 

5. Realitní kancelář si účtovala za prodej pozemku v hodnotě 223 000 Kč 3,5 %. Kolik Kč činil 

poplatek? 

6. 1 kg bronzu obsahuje 150 g olova, 80 g cínu a zbytek je měď. Vyjádři obsah mědi, cínu a olova 

v procentech. 

7. Z každého tisíce stromů v naší republice je přibližně 495 smrků, 50 jedlí, 145 borovic, 15 

modřínů, 65 dubů, 155 buků a 75 ostatních listnatých stromů. Vyjádři počet jednotlivých 

druhů stromů v procentech. 
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8. Z 250 kg uskladněných brambor se přes zimu zkazilo 16 %. Kolik kg brambor se muselo 

vyhodit? 

9. Z plechových desek o celkové hmotnosti 480 kg byly vyrobeny skladové regály o celkové 

hmotnosti 450 kg. Kolik procent materiálu připadlo na odpad? 

10. V měšci je 180 kuliček. Z toho je 20 % červených, 50 kuliček je modrých a zbytek zelených. 

Vypočítej, kolik kuliček je červených a zelených. 

11. Svetr za 650 Kč byl zlevněn o 24 %. Kolik Kč stojí nyní? 

12. Původní cena sportovních bot byla 1760 Kč. Nová cena po slevě je 1496 Kč. O kolik procent 

byly boty zlevněny? 

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 

13. Vypočítej: 

a) (–1400)2 = 

b) 1,22 = 

c) 0,082 = 

d) 
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14. Vypočítej: 

a) 22500  

b) 
169

144
 

c) 16,0  

d) 0081,0  

15. Urči co nejpřesnější přibližnou hodnotu (vhodně zaokrouhli): 

a) 1492 = 

b) 2,92 = 

c) 10962 = 

d) 0,12762 = 

16. Urči co nejpřesněji přibližnou hodnotu (vhodně zaokrouhli): 

a) 399  

b) 4890  

c) 6397,0  

d) 9588,1  

17. Urči: 

a) číslo x, pro které platí: 13x  

b) číslo y, pro které platí: y2 = 9 

c) kolikrát je 212 menší než 21002: 

d) kolikrát je 3600  větší než 36 : 


