
Příprava z matematiky – 8.ročník – na období : 6.4. – 10.4.2020  
Milí matematici, úlohy na tento týden vás zavedou do reálného světa financí. 
Úloha ***1) je navíc.  

Nafocené výsledky prosím pošlete na mou mailovou adresu: mpoprovska@zsbrezenecka.cz 

 

Finanční gramotnost - bankovky a mince  

Provedení naší koruny  

Bankovka je papírová, nabývá nominálních hodnot – sto korun, dvě stě korun, pět set korun, tisíc 

korun, dva tisíce korun a pět tisíc korun. Mince jsou kovové o nominálních hodnotách – koruna, 

dvoukoruna, pětikoruna, desetikoruna, dvacetikoruna a padesátikoruna. Každá bankovka je v 

současné době označena osmi ochrannými prvky:  

1. Vodoznak – viditelný proti světlu, vytvoří 2D nebo 3D efekt  
2. Ochranný proužek – kovový nebo pokovený plastový proužek s mikrotextem nominální hodnoty 
bankovky, zapracovaný do papíru  
3. Ochranná vlákna – chaoticky rozmístěná po celé ploše, reagují na UV světlo  
4. Soutisková značka – kruhová, tvořená písmeny ČR  
5. Skrytý obrazec – motiv viditelný okem při určitém úhlu pohledu  
6. Opticky proměnlivá barva – u bankovek s nominální hodnotou 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč  
7. Ochranný pruh – na lícní straně v pravé části, viditelný při sklopení, označen nominální hodnotou  
8. Mikrotexty – vyplňují obrazec 

 

***1.Prohlédni si ve skutečnosti jednu z bankovek a zkus najít všechny ochranné prvky.  

 

 

 

 



2.Vyřeš tyto úlohy: 

 A) 

Pan Novák dojíždí každý den do práce vlakem. Vlakový spoj jede 40 minut, jízdenka vyjde tam a zpět 
na  60 Kč. Pan Novák se rozhodl koupit auto a jezdit s ním do práce. Po silnici je vzdálenost od domu 
do práce 10 km.  
a. Vypočítej, kolik bude stát benzín na jednu cestu do a z práce, pokud bude mít auto spotřebu 7 
litrů/ 100 km  a cena benzínu bude 35 Kč za litr.  
b. Porovnej, jaký bude měsíční rozdíl ježdění autem oproti jízdě vlakem (budeme předpokládat, že 
pojede do práce 21 krát) 
 
 

 

 

 

 

 

B) 

 Manželé si chtějí koupit auto, vybrali si nové v hodnotě 300 000 Kč. Teď se ale nemohou dohodnout, 
jak budou koupi financovat. Manžel si chce auto vzít na leasing, manželka by raději obětovala 
všechny peníze a koupila auto za hotové peníze.  
Nakonec vyhrál leasing. Spočítejte, kolik přeplatí, pokud zaplatí akontaci 90 000 Kč a pak budou 
splácet  
a) 9 690 Kč měsíčně po dobu 24 měsíců  
nebo 
b) 6 776 Kč měsíčně po dobu 36 měsíců  
nebo 
c) 5 326 Kč měsíčně po dobu 48 měsíců 
 
 


