
MATEMATIKA – 9. ročník 
Úkoly do 17. května 2020  

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

      Květen v plném proudu, první 2 měsíce „školoprázdnin“ za námi.  

Tento týden budeme pokračovat ve finanční matematice. Podíváme se na složené úrokování a na to, kdo 

v našem státě řídí oběh peněz. Opět budu chtít po vás poslat jeden vypočítaný příklad.       

Opakovací testíky hlavně pro přípravu na SŠ: úterý 12. 5. (8 – 15 hodin) – dělitelnost - 

https://forms.office.com ; pátek 15. 5. (8 – 17 hodin) – procenta - https://forms.office.com  

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

Hodně štěstí a hlavně zdraví!        

 

1/ Opět něco na rozjezd       
Na psích závodech soutěžilo pět psů. Určete jejich pořadí (od nejrychlejšího), pokud 

víte, že: 

⨞ Pajda byla pomalejší než Ben, ale nebyla poslední 
⨞ Max doběhl druhý 
⨞ Ben doběhl dříve než Denny, ale později než Žeryk 

 

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

     

 

SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ 

 

Při jednoduchém úrokování se úroky vypočítavají z původního vkladu a úrokovací doba 

(doba po kterou se s penězi pracuje) je kratší nebo rovna úrokovacímu období. 

Při složeném úrokování se úroky vypočítávají z částky na konci období po připsání úroků. 

Úrokovací doba je rovna aspoň dvěma celým úrokovacím obdobím. 

 

Nejprve vzorové příklady – zapište do sešitu: 

 

Př.1 Pavel si u kamaráda půjčil 1000 Kč. Kamarád mu půjčku úročil úrokovou mírou ve 

výši 4% p.a. Pavel mu půjčku vrátil až po dvou letech. Kolik peněz po něm kamarád chtěl? 
 

J0 = 1 000 Kč 

p = 4% p.a. (roční)  

období … t = 2 roky 

J2 = ? 
 

100% … 1 000 Kč     100% … 1 040 Kč 

4% … 40 Kč … úrok(ú1) za první rok  4% … 41,60 Kč … ú2 za druhý rok 

J1 = J0 + ú1      J2 = J1 + ú2 

J1 = 1000 + 40 = 1040 Kč    J2 = 1040 + 41,60 = 1081,60 Kč 

 

Kamarád chtěl po Pavlovi celkem 1082 Kč. 

 

Výsledek: Ž – M – B – P - D 

 Pro druhý rok vycházíme z konce předchozího roku. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UN1JUMlVDUEtNRjlTWk5YVk5PRDhFOE1MSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UMEJPMTBOWlpSUVZGTlg5OEZYTkkxNDhERi4u
https://telekonference.eu/join/end54k


Př.2 Paní Syrová uložila u Investiční banky 68 000 Kč jako termínovaný vklad na dva roky. 

Výše úrokové míry je 12% p.a. Vypočítejte výši jistiny po dvou letech při uplatnění 15% 

daně z příjmů. 

 

J0 = 68 000 Kč 

p = 12% p.a. 

t = 2 roky 

J2* = ? 

       Pro druhý rok dopočítejte sami: 

100% … 68 000 Kč     100% … 74 936 Kč … J1 * 

ú1 = 12% … 8 160 Kč     ú1 = 

ú1* = 8 160 – 15% = 6 936 Kč   ú1* =  

J1* = J0 + ú1*      J2* = J1 + ú2* 

J1 *= 68 000 + 6 936 = 74 936 Kč    J2 *= 

 

Po dvou letech bude mít paní Syrovátková na účtu ………… Kč. 

 

 

- sami vypočítejte do sešitu následující příklady: 

 

Př.3 Cukrář pan Vonásek si na modernizaci své cukrárny vypůjčil 250 000 Kč při 14% p.a. 

Půjčku chce splatit po 4 letech jedinou částkou. Určete tuto částku. 

 

Zkuste použít tabulku: 
rok částka na počátku roku roční úrok částka na konci roku 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Př.4 Pan Vaňátko uložil do banky 89 000 Kč na termínovaný vklad na 3 roky s úrokovou 

mírou 5,1%. Daň z úroku je 15%. Kolik korun měl pan Vaňátko po 3 letech na účtu? Kolik 

peněz vyděl tímto vkladem? 

 

Opět můžeš pomocí tabulky. 
rok vklad na počátku roku roční úrok částka na konci roku 

1.    
2.    
3.    

 

 

 

 

 

 
Termínované vklady mají lepší úrokovou míru, 

ale po sjednanou dobu nelze vklady vybírat. 

Výsledek: 82 579,5 Kč 

Výsledek: 422 240 Kč 

Výsledek: 101 083,5 Kč, 

12 083,5 Kč 



- Pokud je úrokovací doba delší (třeba 15 let) výpočty by byly dost zdlouhavé. Proto se dají 

lehce odvodit vzorce (nebudu dělat), které to urychlí: 

 

 

 

 

J0 … počáteční jistina 

Jn … jistina po n úrokovacích obdobích 

n … počet úrokovacích období 

r … úročitel  (r = 1 + p/100 př. p = 5%  …  r = 1 + 0,05 = 1,05) 

 

 

Vzorové příklady do sešitu: 

Př.5 Pan Koška zdědil 125 000 Kč. Tuto částku uložil u banky na termínovaný vklad 

s pětiletou výpovědní lhůtou. Určete jistinu, kterou po uplynutí této doby bude mít na kontě, 

jestliže úroková sazba činí 16,75% p.a. Daníme 15%. 

J0 = 125 000 Kč 

p = 16,75% p.a. → r = 1 + 0,1675 = 1,1675 

t = 5 let 

J5* = ? 

 

𝐽𝑛 ∗ = 𝐽0 ∙ (0,15 + 0,85 ∙ 𝑟)𝑛 

𝐽5 ∗ = 125 000 ∙ (0,15 + 0,85 ∙ 1,1675)5 

J5* = 243 194,34 Kč    Pan Koška bude mít na kontě za 5  let 243 194 Kč. 

 

 

Př.6 Vypočítej výši půjčky po 8 letech, jestliže na začátku jsme si půjčili 80 000 Kč, při 

úrokové míře 11%p.a. 

J0 = 80 000 Kč 

p = 11% p.a. → r = 1 + 0,11= 1,11 

t = 8 let 

J8 = ? 

 

𝐽𝑛 = 𝐽0 ∙ 𝑟𝑛 

𝐽8 = 80 000 ∙ 1,118 

J8 = 184 363 Kč    Půjčka se vyšplhá na 184 363 Kč. 

 

 

- Zkus si přepočítat podle vzorců příklady 1 – 4. 

 

A jeden samostatný k poslání!!! 

Př.7 Když bylo Věře patnáct let, založila jí maminka spořící účet se 4% úrokovou mírou a 

uložila na ni 10 000 Kč s tím, že za tři roky si Věrka smí vybrat celou částku. Kolik Kč si 

Věrka bude moci vybrat z účtu? Kolik činily celkem úroky? 

 

 

Pro půjčky (bez danění): 

𝐽𝑛 = 𝐽0 ∙ 𝑟𝑛 

 

Pro vklady (s daněním): 

𝐽𝑛 ∗ = 𝐽0 ∙ (0,15 + 0,85 ∙ 𝑟)𝑛 

 

 
Tato čísla se odvíjí od daně – zde 15%. Pokud by 

byla 18%, pak by bylo v závorce 0,18 +0,82·r 



- dobrovolně můžete zkusit vypočítat tyto příklady: 

 

Př.8 Při úrokové míře 15% vzrostl vklad za dva roky na 116 956 Kč. Jaký byl původní 

vklad. Danění 15%. 

 

Př.9 Jak vysoká byla úroková míra, jestliže se za 5 let zvýšila půjčka 100 000 Kč na částku 

248 832 Kč. 

 

 

 

 

Na závěr něco k nejvyšší (ne výškově) bance v ČR. 

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby.  

Česká národní banka  (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který 

vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka má sídlo v Praze a 

vznikla v roce 1993.  

ČNB pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR. Rovněž 

podporuje hospodářskou politiku vlády. V souladu s ním určuje měnovou politiku, 

vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, apod. 

Toto krátké video vám poví víc:  

https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0 (8:50 min) 

Sídlo ČNB 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek: 92 000 Kč 

Výsledek: 20% 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_trh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mince
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_ob%C4%9Bh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_styk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD_bank&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0

