
MATEMATIKA – 9. ročník 
Úkoly do 10. května 2020  

Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce pročtěte a pracujte postupně!!! 
 

😊 V tomto týdnu opět vítejte všichni. Je na čase dokončit základní školu, zde to znamená poslední téma 

z učiva matematiky – Finanční matematiku. Tento týden budeme více či méně opakovat 7. třídu - 

procenta. K tomu budu přidávat pojmy, se kterými se setkáváte nebo budete setkávat v běžném životě. 

Tentokrát nebudeme používat učebnici, vystačíte si s touto přípravou. Opět chci 1 příklad poslat. 😉 
Tento týden dám 2 opakovací testíky hlavně pro ty z vás, kteří se připravují ke zkouškám. První s tématem 

Numerika a logika je hned v pondělí 4. května 2020 (mezi 8 a 17 hodinou!) na 

https://forms.office.com/   a druhý na téma Výrazy a rovnice ve čtvrtek 7. května 2020 (mezi 8 a 14 

hodinou) na https://forms.office.com  

Dotazy, příklady, které nevycházejí, přijímací zkoušky apod. budeme řešit vždy ve středu ve 13h na 
https://telekonference.eu/join/end54k 

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊  
 

1/ Opět něco na rozjezd 😉 
Určete součet 3 x A + B + 2 x C + D, pokud víte, že pro různé číslice A, B, C, D platí:

  A x A = BD 

   D + D = BC 

 
2/ Teorie, zápis a příklady (kurzívy jsou zadání úkolů a komentáře - neopisovat): 

     

FINANČNÍ MATEMATIKA 
Peníze se kolem nás jen točí. Pokud nám mají správně sloužit, musíme umět s nimi správně 

nakládat. Proto je potřeba se v základu zorientovat v tomto světě. 

Na začátek se můžete podívat na krátké video: https://www.youtube.com (8:25 min)  

  – NEZkreslená věda – Finanční gramotnost 

 

Začneme základními pojmy: 

dlužník - osoba nebo instituce půjčující si peníze  

věřitel - osoba nebo instituce, která peníze půjčuje  

jistina (kapitál) (J) - částka, kterou věřitel půjčuje  

úrok (ú) - částka, kterou získá věřitel od dlužníka jako odměnu za půjčení po uplynutí 

určité doby 

úroková míra (sazba) (p) – udává výši úroku za určité období (v procentech) 

úrokovací období (t) - časový úsek, na který je vázána úroková míra – za toto období 

vzroste jistina o úrok 

- roční – značí se p.a.  - nejčastější – pokud není označeno, bere se jako tato 

- pololetní – značí se p.s. 

- čtvrtletní – p.q. 

- měsíční – p.m. 

 

daň z úroku – částka, o kterou se úrok snižuje, odvádí se státu, 15 % - 25% 

Výsledek: 23 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UM1ZFM1BMWE5FNFVGSUVVNENXOE03OTFKOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UODFKTlU2QjRSWDBYVTZXNjlEQlVMQTVMNS4u
https://telekonference.eu/join/end54k
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=21


 

Ale to není vše! Z každého úroku platí věřitel daně. Kolik 

zaplatí banka z předchozího příkladu, nás nemusí 

zajímat. Tady ale vy půjčujete bance, vy jste věřitelé! 

JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ 

- peníze se půjčují na dobu kratší nebo rovnu jednomu úrokovacímu období 

 

Nejprve vzorové příklady – zapište do sešitu bez komentářů: 

 

Př.1 Urči výši úroku, který zaplatí pan Smyčka, jestliže si půjči od banky částku 12 000 Kč 

na 6 měsíců při úrokové míře 13% p.a.  

 

J0 = 12 000 Kč 

p = 13% p.a. (roční) 

období … t = 6 měsíců = ½ roku 

ú = ? 

 

100% … 12 000 Kč 

13% … 1560 Kč … úrok za celý rok 

ú = 1560 ∙ ½ = 780 Kč 

 

Pan Smyčka po 6 měsících zaplatí úrok ve výši 780 Kč. 

 

Př.2 Jakou částku si ponesu domů z banky po 3 měsících, jestliže jsem tam uložila 48 000 

Kč při úrokové míře 5% p.a.? Úrok se zdaňuje 15%. 

 

J0 = 48 000 Kč 

p = 5% p.a. 

t = 3 měsíce = 3/12 roku = ¼ roku 

J1 = ? 

 

100% … 48 000 Kč 

5% … 2400 Kč … úrok za celý rok 

ú = 2400 ∙ ¼ = 600 Kč 

ú* = 600 - 15% = 600 - 600∙0,15 = 510 Kč     (nebo … 600∙0,85=       ) 

 

 

J1* = J0  + ú* 

J1* = 48000 + 510 = 48510 Kč 

 

Po 3 měsících si ponesu domů 48 510 Kč. 

 

- sami vypočítejte do sešitu následující příklady: 

Př.3 Babička darovala Petrovi k narozeninám spořitelní knížku s vladem ve výši 8 500 Kč 

uloženým na 6% p.a. Vždy po uplynutí šesti měsíců si smí Petr vybrat úrok. Vypočítejte, 

jaký úrok může Petr nejvýše vybrat za půl roku, jestliže podléhá 15% dani. 

 

Př.4 Obchodník si vzal na zařízení prodejny úvěr ve výši 72 000 Kč. Úvěr hodlá splatit za 

osm měsíců. Kolik celkem zaplatí i s úroky při 15,4% p.a.?  

Věřitel je banka, ta potom daně zaplatí, tedy nepočítat! 

 Musíme převést na stejnou časovou jednotku! 

Kdo má rád vzorce, může použít tento: 

ú =
𝐽0 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡

100
 

ú =
12000 ∙ 13 ∙

1
2

100
= 𝟕𝟖𝟎 𝐊č 

Vzorcem můžete sami: 

ú =
𝐽0 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡

100
 

 

 Musíme převést na stejnou časovou jednotku! 

 Hvězdička znamená zdaněný! 

Výsledek: 217 Kč 

Výsledek: 79 392 Kč 



 

Mimochodem, takové krásné úroky pro vklady už 

nikde nenajdete, ale bude se nám s většími čísly lépe 

počítat. Není řečeno, ale musí se danit! Živnostník je 

věřitel, půjčuje bance! 

Ale většinou si nikdo nepůjčuje přesně na měsíce. Podíváme se, jak počítat úrokovací 

období na přesný počet dnů. Opět jeden vzorový příklad do sešitu: 

 

Př.5 Živnostník vložil 7. února částku 77 400 Kč na účet s úrokovou mírou 12% p.a. 

Určete, jaký úrok mu byl připsán při výběru z tohoto účtu dne 9. října téhož roku. 

 

Nejprve si vypočítáme, jak dlouho měl částku v bance – úrokovací období.  Protože počet 

dní se v průběhu roku mění, jsou dány jakési zásady pro lepší výpočty: 

1) Každý úrokovací měsíc má 30 dnů. 

2) Každý úrokovací rok má 360 dnů. 

3) Ze dvou mezních dnů (den vloženi(půjčení) a den výběru(splacení)) počítáme vždy 

jen ten první! 

 

 
 

 

  

Počet dnů: 24 + 7 ∙ 30 + 8 = 242 dnů 

 

J0 = 77 400 Kč 

p = 12% p.a. 

t = 242 dnů = 242/360 roku  

ú* = ? 

 

100% … 77 400 Kč 

12% … 9288 Kč … úrok za celý rok 

ú = 9288 ∙ 
242

360
 = 6 243,6 Kč 

ú* = ú - 15% = 5307,06 Kč     (nebo … ú∙0,85=       ) 

 

Živnostníkovi byl 9. října připsán úrok ve výši 5 307 Kč. 

 

Sami do sešitu, a pak pošlete náhled! Tedy opět „Dú“. Na všechny došle maily 

odpovídám!!! 
 

Př.6 Začínající podnikatel si 21. ledna vypůjčil 180 000 Kč při úrokové míře 12%. Jakou 

částku zaplatí, jestliže ji hodlá splatit 1. října téhož roku? 

 

 

 

Na závěr ještě něco k daním: 

Daň je zákonem určená povinná platba do rozpočtu státu. Důvodem existence daní je 

nutnost získat prostředky pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy 

(zdravotnictví, školství, údržba infrastruktury, důchody, nezaměstnanost,…) 

Nejznámější je DPH (daň z přidané hodnoty), která se platí při nákupu zboží a služeb.  

To znamená, že obchodníci ji k základní ceně výrobku přičtou! 

7.2. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

9.10. 
30-6=24  8  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon


 

A tady pár příkladů k propočítání do sešit (stačí znalosti %): 

 

Př.7 Za kolik Kč nakoupíte počítač, je-li v reklamním prospektu uvedena cena 42 350 Kč 

bez DPH, která činí 20%? 

 

Př.8 Podnikatel, který je plátce DPH, může uplatnit nárok na odpočet této daně u 

finančního úřadu. Za zboží zaplatil 101 040 Kč. Jakou částku mu finanční úřad vrátí, 

jestliže DPH bylo 20%? 

 

Př.9 Zákazník nakoupil literaturu v hodnotě 32 760 Kč s DPH. Kolik činila DPH v oblasti 

literatury, jestliže na účtence byla také uvedene cena bez DPH, a to 31 200 Kč? 

 

 

 

 

 

3/ Procvičování a opakování na internetu:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5831 - procenta, úroky a statistika 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5840 - procenta, úroky a statistika – kvíz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PHUVEiWU3Y – a něco pro pobavení 😊 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rQe2Kp9JfLo  

   – jednoduché úrokování na YouTube 

  https://www.youtube.com/watch?v=2C1QXAB7oik – DPH na YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek: 50 820 Kč 

Výsledek: 16 840 Kč 

Výsledek: 5% 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5831
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5840
https://www.youtube.com/watch?v=_PHUVEiWU3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rQe2Kp9JfLo
https://www.youtube.com/watch?v=2C1QXAB7oik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


