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Anotace

Žáci si procvičí početní operace s desetinnými čísly na úloze z běžné praxe – nakupování potravin. Materiál obsahuje i mezipředmětové úkoly
(výtvarná výchova).
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Jazyk

čeština

Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina

provádí početní operace s desetinnými čísly, řeší slovní úlohy
žádné
desetinná čísla, zaokrouhlování
pracovní list
aktivita
žák

Stupeň a typ vzdělávání

2. stupeň, základní

Typická věková skupina

12 – 15 let

Ročník

7. – 9.
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Pracovní list: A jde se nakupovat!
Právě jste se ocitli v obchodě. Budeme sledovat paní Vojáčkovou a pana Hlinku.
Z nabídky obchodu si vybrali následující zboží:
Zboží

Cena

paní Vojáčková

pan Hlinka

1 ks máslo

35,20

1 ks

0

1 l mléko

14,90

2

1

1 ks chleba

22,30

1 ks

2 ks

1 ks jogurt

14,90

5 ks

0

1 ks koblih

3,90

0

10 ks

1,5 l minerální voda

11,90

2

6

1 kg šunka

120,-

0

0,5 kg

1 kg párky

99,-

0,5 kg

0

1 kg pomeranče

22,-

0

1 kg

1 ks okurek

7,90

2 ks

1 ks

1 balení sušenky

5,90

0

0

A nyní tvé úkoly:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

POZOR! U POKLADNY SE CELKOVÁ CENA ZAOKROUHLUJE NA CELÉ KORUNY!
Kolik zaplatila za svůj nákup paní Vojáčková? Kolik jí paní pokladní vrátila, jestliže paní Vojáčková platila
pětisetkorunou?
Kolik zaplatil za svůj nákup pan Hlinka? Kolik dostal zpět, jestliže platil dvěma
dvěstěkorunami?
O kolik Kč zaplatil pan Hlinka více než paní Vojáčková?
Mohla si paní Vojáčková koupit ke svému nákupu ještě 15 koblih a 3 kg pomerančů?
(v peněžence nemá víc než těch 500,- Kč)
Kolik balení sušenek si mohl koupit pan Hlinka ještě ke svému nákupu? (opět má pouze částku uvedenou
v úkolu 2)
Za týden rodina Vojáčkova utratila za jídlo 2225 Kč, rodina Hlinkova 2645 Kč. Urči průměrnou útratu rodin
na den. (výsledky zaokrouhli na jednotky)
Sestav SVŮJ reklamní leták na nákup potravin potřebných k přípravě konkrétního jídla.
(proveď na papír A4, můžeš kreslit, lepit, ..vše závisí na tvé fantazii).
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