
Finanční matematika 
pro 7. ročník

Materiál se zabývá základními pojmy finanční matematiky v oblasti obchodu a bankovnictví. Tento materiál je
určen pro žáky 7. ročníku základní školy jako zápis daného tématu se vzorovými úlohami. Je zde i vzorově
vyplněný materiál pro vyučující. Na procvičení slovních úloh z finanční matematiky je zde pro žáky připravena
hra Znáš platidla ČR? - PEXETRIO.
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Finanční matematika

–                                                                                                                    

1. Slevy a zdražení v obchodech

Př. 1: Po třicetiprocentní slevě byla cena mixéru 2 100 Kč. Jaká byla původní cena?

Př. 2: Jaká by měla být aktuální cena kola v původní hodnotě 20 000 Kč, když bylo 
nejprve o 20 % zdraženo a následně pro nízký odbyt bylo zase o 20 % 
zlevněno (změna ceny se počítala vždy z aktuálně platné ceny).
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Př. 3: Televizor byl nejprve zlevněn o 10 % ze své ceny a pak byla ještě provedena 
20% sleva z akt. ceny. Prodavač tvrdil, že byl televizor zlevněn celkově 
o 30 %, prodavačka tvrdila, že o 15 %. Kolikaprocentní byla celková sleva 
z původní ceny? Kdo měl pravdu?

2. Růst a pokles hodnoty v procentech

–                                                                                                                             

Velká (malá) změna se uvádí se                                                      
Př. 1a: Jaký byl zisk, když čokoláda koupená za 10 Kč byla následně 

prodána v automatu za 16 Kč?

Př. 1b: Jaký byl zisk, když kolo koupené za 10 000 Kč bylo následně 
prodáno za 11 000 Kč?

 Poměrně velká (malá) změna se uvádí                                                              
Př. 2a: Jaký byl poměrný zisk, když čokoláda koupená za 10 Kč byla 

následně v automatu prodána za 16 Kč?

Př. 2b: Jaký byl poměrný zisk, když kolo koupené za 10 000 Kč bylo 
následně prodáno za 11 000 Kč?
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3. Jednoduché úrokování v bankovnictví
Základní pojmy:

1.                                      – osoba (subjekt), který finance poskytuje

2.                                      – osoba (subjekt), který finance získává

3.                                      – J – částka, která je půjčena, uložena apod. (základ)

4.                                      – ú – částka, která má být vrácena dlužníkem navíc 
jako odměna věřiteli za půjčení jistiny

5.                                      – i – poměr úroku a jistiny

6.                                      – p – poměr úroku a jistiny vyjádřený v %

7.                                      – t – doba vypůjčení jistiny

8.                                      – doba, po které se vyplácí úrok

• ročně – per annum – p.a.
• pololetně – per semestre  – p.s.
• čtvrtletně – per quartale – p.q.

• měsíčně – per mensem – p.m.
• denně – per diem – p.d.

9.                                        – část zisku, která se odvádí státu (      % ze zisku)

Poznámka 1: Částky se zaokrouhlují na                     – setiny Kč (2 desetinná místa).

Poznámka 2: Úlohy je možné počítat pomocí č = p · z, pomocí trojčlenky nebo 
např. vztahů 

Př. 1: Dlužník si u instituce  vypůjčil 200 Kč na dobu jednoho roku s tím, 
že poslední den v každém měsíci zaplatí úrok 1 Kč. Urči:

a) jistina:                                    
b) úrok:                                    
c) úroková doba:                                  

d) úrokovací období:                              

e) úroková sazba:                             
f) úroková míra:                             
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Př. 2: Střadatel si v  založil účet se 3 000 Kč na jeden rok s úrokovou mírou 
2 % p.a. Kolik Kč banka zaplatí (přidá na účet) střadateli na konci roku?

Př. 3: Úrok na konci roku činil 60 Kč. a) Kolik korun bude činit daň z úroku? 
b) O kolik korun se po zdanění zvýšila částka na účtu? c) Kolik Kč bylo 
nakonec na účtu po jednom roce?

.

Př. 4: Kolik Kč by bylo potřeba uložit na účet  pro vzdělávání vedený 
u  s úrokovou mírou 0,1 % p.a., aby bylo možné vždy na konci roku 
vybrat 20 000 Kč na odměny pro šikovné žáky naší školy?
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Aktuálně platná plati  d  la ČNB  

1. Mince 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč (1:2)

Obr. 1: Mince ČNB
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/)

2. Bankovky (1:4)

a) 100 Kč (    Karel   IV.    ) a 200 Kč (                                )

Obr. 2: Bankovky 100 Kč a 200 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/100_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/200_kc.html)

b) 500 Kč (                             ) a 1 000 Kč (                          )

Obr. 3: Bankovky 500 Kč a 1 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/500_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/1000_kc.html)

c) 2 000 Kč (                                 ) a 5 000 Kč (                                )

Obr. 4: Bankovky 2 000 Kč a 5 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/2000_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/5000_kc.html)

3. Speciální mince – mince vydávané ke speciálním příležitostem (1:2)
a) Stříbrné – 200 Kč (J. Božek), 500 Kč (K. J. Erben), 2 500 Kč (Vstup ČR 

do EU)

Obr. 5: Pamětní stříbrné mince 200 Kč, 500 Kč a 2 500 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/2015/psm_bozek.html) (https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/

stribrne_mince/2011/psm_erben.html)
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/plan_vstup_eu.html)

b) Zlaté – 2 500 Kč (Kulturní památka pivovar v Plzni), 5 000 Kč (Barokní 
most v Náměšti nad Oslavou) a 10 000 Kč (1150. výročí příchodu 
věrozvěstů Konstantina a Metoděje)

Obr. 6: Pamětní zlaté mince 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/technicke_pamatky/zm_pivovar.html)

(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mosty/zm_most_namest.html)
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mimoradne_razby/zm_konstantin_metodej.html)
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Vybraná platidla z území ČR (1:2)
1. První státovky ČSR platné od 24. 9. 1919

Obr. 7: Státovka 1 Kč z roku 1919
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1kč-1919-p.jpg)
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1kč-1919-z.jpg)

Obr. 8: Státovka 5 Kč z roku 1919
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_Kč-1919_lic.jpg)
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_Kč-1919_rub.jpg)

2. Nejdéle platící bankovka na území ČSSR a ČSFR a 4. nejhezčí bankovka 
světa dle T. Hockenhull z Britského muzea (dle The Times)

Obr. 9: Bankovka 100 Kčs z roku 1961
(http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-lic-3000.jpg)

(http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-rub-3000.jpg)

3. V prodejnách zahraničního obchodu TUZEX se platilo poukazy „Bony“

Obr. 10: Odběrní  poukaz 100 Kčs (TUZEXové bony)
(http://cnslouny.unas.cz/obr/p-cs-tuzex100-1990.jpg)

4. Existují i testovací a reklamní bankovky

Obr. 11: Testovací bankovka Stání tiskárny cenin z roku 2001
(http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10a.jpg)
(http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10r.jpg)
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Finanční matematika

–    obor §matematiky, §zabývající §s§e §výpočty §z     oblas§ti §financí  

1. Slevy a zdražení v obchodech

Př. 1: Po třicetiprocentní slevě byla cena mixéru 2 100 Kč. Jaká byla původní cena?

2 100 Kč … (100 – 30) % = 70 % 
x Kč………………………..   100 %   

x
2 100

= 100
70

x = 2 100⋅100
70

x = 3000

P§ůvodní cena §mixéru §byla 3 000 Kč.
Př. 2: Jaká by měla být aktuální cena kola v původní hodnotě 20 000 Kč, když bylo 

nejprve o 20 % zdraženo a následně pro nízký odbyt bylo zase o 20 % 
zlevněno (změna ceny se počítala vždy z aktuálně platné ceny).

 x Kč ……. (100 + 20) % = 120 % 100 % ………………… 24 000 Kč
20 000 Kč ……………….… 100 % (100 – 20) % = 80 % ……..  y Kč

x
20 000

= 120
100

80
100

= y
24 000

x = 20 000⋅120
100

24 000⋅80
100

= y

x = 24 000 y = 19 200

Aktuální cena §kola §by §měla §být 19 200 Kč.
(2. zp.)
původní cena ………….…..  20 000 Kč
1. zdražení o 20 % ….. 1,2  20 000 Kč = 24 000 Kč
2. sleva o 20 % …….… 0,8  24 000 Kč = 19 200 Kč

Aktuální cena §kola §by §měla §být 19 200 Kč.
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Př. 3: Televizor byl nejprve zlevněn o 10 % ze své ceny a pak byla ještě provedena 
20% sleva z akt. ceny. Prodavač tvrdil, že byl televizor zlevněn celkově 
o 30 %, prodavačka tvrdila, že o 15 %. Kolikaprocentní byla celková sleva 
z původní ceny? Kdo měl pravdu?

původní cena ……….....…..  x Kč
1. sleva o 10 % …….... 0,9  x Kč
2. sleva o 20 % ….0,8  0,9  x Kč = 0,72  x Kč  72 % z původní ceny

celková sleva ……  100 % - 72 % = 28 %

S§leva §z §původní ceny §byla 28 % a §pravdu §neměl §nikdo.

2. Růst a pokles ceny v procentech

–  §s§e §vždy §vyjadřuje §z §původní ceny                                                             

 Velká (malá) změna se uvádí se §ve §zvolených §jednotkách
Př. 1a: Jaký byl zisk, když čokoláda koupená za 10 Kč byla následně 

prodána v automatu za 16 Kč?

Nákup ……. 10 Kč zisk … (16 – 10) Kč = 6 Kč

prodej ……. 16 Kč   „malý peněžní zisk“

Př. 1b: Jaký byl zisk, když kolo koupené za 10 000 Kč bylo následně 
prodáno za 11 000 Kč?

Nákup ……. 10 000 Kč zisk … (11 000 – 10 000) Kč = 1 000   Kč  

prodej ……. 11 000 Kč    „velký peněžní zisk“

 Poměrně velká (malá) změna se uvádí §v §procentech §z §původní §velikos§ti
Př. 2a: Jaký byl poměrný zisk, když čokoláda koupená za 10 Kč byla 

následně v automatu prodána za 16 Kč?

Nákup ……. 10 Kč poměrný zisk … 
6

10
= 0,6 = 60 %

prodej ……. 16 Kč  „velký poměrný zisk“

Př. 2b: Jaký byl poměrný zisk, když kolo koupené za 10 000 Kč bylo 
následně prodáno za 11 000 Kč?

Nákup ……. 10 000 Kč poměrný zisk … 
1000

10 000
= 0,1 = 10 %

prodej ……. 11 000 Kč  „malý poměrný zisk“
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3. Jednoduché úrokování v bankovnictví
Základní pojmy:

1.  V§ěřitel                         – osoba (subjekt), který finance poskytuje

2.  D§lužník                      – osoba (subjekt), který finance získává

3.  Jis§tina                       – J – částka, která je půjčena, uložena apod. (základ)

4.  Úrok                            – ú – částka, která má být vrácena dlužníkem navíc 
jako odměna věřiteli za půjčení jistiny

5.  Úroková §s§azba          – i – poměr úroku a jistiny

6.  Úroková §míra           – p – poměr úroku a jistiny vyjádřený v %

7.  Úroková doba            – t – doba vypůjčení jistiny

8.  Úrokovací období      – doba, po které se vyplácí úrok

• ročně – per annum – p.a.
• pololetně – per semestre  – p.s.
• čtvrtletně – per quartale – p.q.

• měsíčně – per mensem – p.m.
• denně – per diem – p.d.

9.  D§aň §z §příjmu              – část zisku, která se odvádí státu (15 % ze zisku)

Poznámka 1: Částky se zaokrouhlují na    §haléře      – setiny Kč (2 desetinná místa).

Poznámka 2: Úlohy je možné počítat pomocí č = p · z, pomocí trojčlenky nebo 
např. vztahů 

Př. 1: Dlužník si u instituce  vypůjčil 200 Kč na dobu jednoho roku s tím, 
že poslední den v každém měsíci zaplatí úrok 1 Kč. Urči:

a) jistina:    200 Kč                     
b) úrok:  1 Kč                         
c) úroková doba:    1 §rok                     

d) úrokovací období: §měs§íc; §p.§m  .       
e) úroková sazba:                             
f) úroková míra:    0,5 % §p.§m.        
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Př. 2: Střadatel si v  založil účet se 3 000 Kč na jeden rok s úrokovou mírou 
2 % p.a. Kolik Kč banka zaplatí (přidá na účet) střadateli na konci roku?

J0 = 3 000 Kč ú = i · J0 
t = 1 rok ú = 0,02 · 3 000 Kč 
p = 2 % p.a. ú = 60 Kč
i = 0,02
ú = ? [Kč]

B§anka §na §konci §roku §připíš§e §s§třadateli §úrok 60 Kč.

Př. 3: Úrok na konci roku činil 60 Kč. a) Kolik korun bude činit daň z úroku? 
b) O kolik korun se po zdanění zvýšila částka na účtu? c) Kolik Kč bylo 
nakonec na účtu po jednom roce?

ú = 60 Kč a) x = 0,15 · ú b) y = ú – x
a) daň z úroku (15 %).... x x = 0,15 · 60 Kč y = 60 Kč – 9 Kč
b) zdaněný úrok ... y x = 9 Kč y = 51 Kč
c) jistina po 1 roce ... J1

c) J1 = J0 + y
J1 = 3 000 Kč + 51 Kč 
J1 = 3 051 Kč

D§aň §z §úroku činila 9 Kč, čás§tka §na §účtu §s§e §zvýš§ila o 51 Kč, 
§po §roce §bylo §na §účtu 3 051 Kč.

Př. 4: Kolik Kč by bylo potřeba uložit na účet  pro vzdělávání vedený 
u  s úrokovou mírou 0,1 % p.a., aby bylo možné vždy na konci roku 
vybrat 17 000 Kč na odměny pro šikovné žáky naší školy?

J0 = ? [Kč]
p = 0,1 % p.a.
i = 0,001
úz = 17 000 Kč
t = 1 rok

 

  úz= 0,85 · i · J0

J 0=
ú z

0,85⋅i

J 0=
17 000 Kč
0,85⋅0,001

    J  0 = 20 000 000 Kč

Na §účet §by §bylo §potřeba §uložit 20 000 000 Kč.
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Aktuálně platná plati  d  la ČNB  

1. Mince 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč (1:2)

Obr. 12: Mince ČNB
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/)

2. Bankovky (1:4)

a) 100 Kč (    Karel   IV.    ) a 200 Kč (    J.   A. Komens§ký      )

Obr. 13: Bankovky 100 Kč a 200 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/100_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/200_kc.html)

b) 500 Kč (    B..  Němcová      ) a 1 000 Kč (    F..  P§alacký      )

Obr. 14: Bankovky 500 Kč a 1 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/500_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/1000_kc.html)

c) 2 000 Kč (    E. D  §  es  §  tinnová      ) a 5 000 Kč (    T..  G.  Mas§aryk      )

Obr. 15: Bankovky 2 000 Kč a 5 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/2000_kc.html) a (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/5000_kc.html)

3. Speciální mince – mince vydávané ke speciálním příležitostem (1:2)
a) Stříbrné – 200 Kč (J. Božek), 500 Kč (K. J. Erben), 2 500 Kč (Vstup ČR 

do EU)

Obr. 16: Pamětní stříbrné mince 200 Kč, 500 Kč a 2 500 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/2015/psm_bozek.html) (https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/

stribrne_mince/2011/psm_erben.html)
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/plan_vstup_eu.html)

b) Zlaté – 2 500 Kč (Kulturní památka pivovar v Plzni), 5 000 Kč (Barokní 
most v Náměšti nad Oslavou) a 10 000 Kč (1150. výročí příchodu 
věrozvěstů Konstantina a Metoděje)

Obr. 17: Pamětní zlaté mince 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/technicke_pamatky/zm_pivovar.html)

(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mosty/zm_most_namest.html)
(https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mimoradne_razby/zm_konstantin_metodej.html)
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https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mimoradne_razby/zm_konstantin_metodej.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mosty/zm_most_namest.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/technicke_pamatky/zm_pivovar.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/plan_vstup_eu.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/2011/psm_erben.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/2011/psm_erben.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/2015/psm_bozek.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/5000_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/2000_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/1000_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/500_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/200_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/100_kc.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/


Vybraná platidla z území ČR (1:2)
1. První státovky ČSR platné od 24. 9. 1919

Obr. 18: Státovka 1 Kč z roku 1919
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1kč-1919-p.jpg)
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1kč-1919-z.jpg)

Obr. 19: Státovka 5 Kč z roku 1919
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_Kč-1919_lic.jpg)
(http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_Kč-1919_rub.jpg)

2. Nejdéle platící bankovka na území ČSSR a ČSFR a 4. nejhezčí bankovka 
světa dle T. Hockenhull z Britského muzea (dle The Times)

Obr. 20: Bankovka 100 Kčs z roku 1961
(http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-lic-3000.jpg)

(http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-rub-3000.jpg)

3. V prodejnách zahraničního obchodu TUZEX se platilo poukazy „Bony“

Obr. 21: Odběrní  poukaz 100 Kčs (TUZEXové bony)
(http://cnslouny.unas.cz/obr/p-cs-tuzex100-1990.jpg)

4. Existují i testovací a reklamní bankovky

Obr. 22: Testovací bankovka Stání tiskárny cenin z roku 2001
(http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10a.jpg)
(http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10r.jpg)
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http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10r.jpg
http://securityprinting.org/english/banknote/stc/stc_10a.jpg
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http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-rub-3000.jpg
http://www.galerie-minci.cz/coins/100-kcs-1961-bankovka-unc-kcs_1961_100-unc-lic-3000.jpg
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_K%C4%8D-1919_rub.jpg
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/5_K%C4%8D-1919_lic.jpg
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1k%C4%8D-1919-z.jpg
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/1k%C4%8D-1919-p.jpg


Znáš platidla ČR?

Herní varianty:
1. PEXETRIO
Při hře použijeme všechny kartičky, které sada obsahuje. Kartičky otočíme rubem nahoru a zamícháme. Jedním tahem otáčíme tři 
kartičky. Tah je úspěšný, když najdeme jedním tahem TŘI kartičky, které patří k sobě.

2. PEXETRIO - lehčí varianta
Kartičky jsou rozloženy a zamíchány na hrací ploše lícem nahoru. Hráči sestavují kartičky před sebe do správných trojic.

3. PEXEDUO
Před započetím hry oddělením třetích kartiček vytvoříme dvojice. Z jednotlivých trojic odstraníme vždy kartičky se stejným 
jmenovatelem – hodnotou (např. slovní úlohy, nebo obrázky platidel a nebo popis platidel). Odstraníme např. kartičky s obrázky 
platidel. Zbylé kartičky pak otočíme rubem nahoru, zamícháme. Hledáme dvojice a při hře hledáme dvě kartičky, které patří k sobě: 
slovní úloha – popis platidla. Hrajeme hru PEXEDUO, což je vlastně pexeso s dvěma různými kartičkami.

4. LOTO TRIO
Kartičky zamícháme a vytvoříme rubem nahoru hromádky podle počtu hráčů. Na povel všichni zúčastnění hráči otočí kartičku ze své 
hromádky a jejich úkolem je co nejrychleji a správně položit kartičku na LOTO TRIO plakát (viz níže). Kdo tak učiní první, tah 
vyhrál. Hraje se do vyčerpání kartiček. Zvítězí hráč s nejvyšším počtem vítězných tahů.
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PEXETRIO - karty
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S§třadatel §s§i §založil 
§účet §s  10 000 Kč 

§na §jeden §rok 
§s §úrokovou §mírou 
1 % §p..a. Jaký §úrok 
§připíš§e §banka §na 
§účet §s§třadateli §na 

§konci §roku?

Karel IV.

Jan Amos 
Komens§ký

Kolik §peněz §js§i §s§i 
§z §účtu §vybral, 
§když §js§i §vybral 

§téměř celý §zdaněný 
§úrok §z §uložených 

26 500 Kč §při 
§úrokové §míře 0,9 % 

§p.a.?

P§rarodiče T§i dali §jako 
dárek 5 000 Kč §na 

§nový §mobil. 
P§rodejce cenu §mobilu 
§s§nížil o 10 %. Jakou 
§bankovku §us§chováš  

do §pokladničky?

B§ožena 
Němcová

F§rantiš§ek 
P§alacký

Jakou §bankovku 
§js§i §zís§kal, §když 
§kolo, §které §js§i 

§koupil §za 5 500 Kč, 
§js§i §prodal 

§za 6 500 Kč. 
Jedná §s§e o §velký §nebo §malý §zis§k?

Jakou §bankovkou 
§budeš §platit §za 

§boty, §u §kterých §je 
§ve §výloze cena  

2 500 Kč  a §reklama 
– - 20 %  §s§leva §na 

§vš§e?

Ema 
D§es§tinnová
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Jakou §bankovku 
§vložil §s§třadatel do 
§banky, §jes§tliže §za 
§rok §mohl §vybrat 

§zdaněný §úrok 
25,50 Kč §při 

§úrokové §míře 0,6 % 
§p.a.?  

Jakou §minci §js§i 
§zís§kal, §když 

čokoládu, §kterou 
§js§i §koupil §za 

25 Kč, §js§i §prodal 
§za 35 Kč. 

Jedná §s§e o §velký §nebo §malý §zis§k?

Jakou §mincí 
§zaplatíš  §v  obchodě, 
§jes§tliže §js§i §koupil 

des§et §rohlíků 
§po 2 Kč?

P§rodejce §nejprve cenu 
§kola 5 000 Kč 
§zvýš§il o 10%. 

P§ro §malý odbyt
cenu §s§nížil o 10 % 
§z §nové ceny. Jakou 
§minci §js§i §uš§etřil?

T§omáš 
Garrigue 
Mas§aryk

P§etrov 
B§rno

§s§v. V§áclav

§budovy 
P§rahy


