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cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií

Každý by chcel

· zarobiť čo najrýchlejšie čo najviac

· nakúpiť čo najlacnejšie

· investovať s čo najväčším ziskom

· dovolenkovať za čo najlepšiu cenu

· požičať si s čo najmenším úrokom

vedieť pracovať s peniazmi čo najvýhodnejšie!

Skúste to aj vy!

Pracovný list „Len výhodne...“

Cieľová skupina: kvarta a 1.ročník GJAR

Tematické zaradenie: záver tematického celku „Práca s číslami v jednotlivých číselných oboroch“

Autor: Mária Kredátusová
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...zarobiť

Adam sa rozhodol, že si kúpi nový mp3 prehrávač, ktorý si vyhliadol na webovej stránke

www.fajnmp3.com. Rodičia mu mp3 prehrávač schválili pod podmienkou, že si na jeho kúpu

sám zarobí. Adam si našiel dve rôzne ponuky na brigádu – roznášanie letákov a venčenie psa.

Prvá ponuka:

„Chceš si zarobiť bez veľkej námahy? Roznos letákov je to pravé pre teba! Roznos letákov v

nedeľu, utorok a piatok. Odmena za každý roznos 5 €.“

Druhá ponuka:

„Hľadám milého človeka s dostatkom času popoludní na starostlivosť o môjho psieho miláčika.

Stačí vyvenčiť a nakŕmiť každý deň aj cez víkend. Denná mzda 2,50 €.“

Ktorú z ponúk si má Adam vybrať, aby si mohol kúpiť mp3 prehrávač čo najskôr?

Riešenie:

Odpoveď:
...nakúpiť

Pani učiteľka chce na Deň detí kúpiť nejakú sladkosť pre svojich 25 žiakov. Nakoniec sa

rozhodla pre perníky s ovocným džemom, pre každého žiaka s rovnakou príchuťou. V obchode

s potravinami mali perníky s marhuľovým džemom, ktorých jednotková cena za kus bola 0,25 €;

perníky s jahodovým džemom s cenou 0,30 € za kus, na ktoré bola 20 % zľava a mali ešte aj

perníky so slivkovým džemom v akcii „4+1 zdarma“ za cenu 0,31 € za kus.

Ak chce pani učiteľka nakúpiť pre svojich žiakov perníky za najvýhodnejšiu cenu, pre ktoré by

sa mala rozhodnúť?

Riešenie:

Odpoveď:
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...investovať

Janko roznášal po sídlisku letáky počas celého školského roka. Touto brigádou sa mu podarilo

zarobiť a ušetriť 1 500 €. Skôr ako sa rozhodne, na čo ich použije, chce svoje úspory rozumne

zhodnotiť. Janko nikdy neriešil podobnú situáciu, a tak nemá žiadne skúsenosti. Svoje peniaze

sa preto rozhodne rovnomerne rozdeliť a uložiť do 3 bánk na obdobie jedného roka. Údaje z

jednotlivých bánk sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Banka Vklad Jednoduché úročenie
Poplatok

za vedenie účtu na rok

Alfa 2 % p.a. + bonus 40 € 6,00 €

Beta 2 % p.a. + prémia 10 % z ročného vkladu 12,00 €

Gama 1 % p.m. (úročí sa vždy iba vklad) 10,00 €

V ktorej banke dosiahne Janko maximálne zhodnotenie svojho vkladu?

Riešenie:

Odpoveď:
...dovolenkovať

Rodina Nováková plánuje v lete týždňový pobyt vo Vysokých Tatrách. Cestovná agentúra

„Poďte s nami“ ponúka týždenný pobyt za 350 € pre dospelého, dieťa má zľavu 50 %. Cestovná

agentúra „Cestujeme“ ponúka týždenný pobyt za 400 € pre dospelého, prvé dieťa má zľavu 50

% a druhé až 75 %. Agentúra „Letom svetom“ ponúka týždenný pobyt za 450 € pre dospelú

osobu, prvé dieťa platí polovicu a každé ďalšie ide zadarmo.

Ktorá ponuka je pre rodinu Novákovú najvýhodnejšia, ak pocestujú rodičia a 2 deti?

Riešenie:

Odpoveď:
...požičať si

Pán Šetrný zvažuje medzi dvoma ponukami úveru: Banka Centovka mu ponúka možnosť

čerpať úver prostredníctvom kreditnej karty s úrokom len 1,7 % mesačne (p. m.) a banka

Grošík ponúka tento úver pri úroku 19,8 % ročne (p. a.).

Ktorá banka ponúka výhodnejší úver?

Riešenie:

Odpoveď:
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