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Metodické poznámky 
 Žáci doplòijí do tabulky rùzné nákupy bìhem jednotlivých dní. Sèítají ceny
zboží koupeného v každém dni. Zjiš�ují, kolik Kè bude prodavaè vracet za 
jednotlivé nákupy do 100 Kè. Porovnávají ceny nákupù v jednotlivých
dnech, øadí ceny nákupù od nejlevnìjších po nejdražší.
Žáci pracují pod vedením uèitele.

Použité materiály - Matematika SPN pro 3.roèník 
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Nákupy v mlékárnì

 

M - PL 03

vejce - 2,-Kè,  mléko 12,-Kè,  sýr cihla - 14,-Kè,  chléb - 10,-Kè, máslo - 20,-Kè,
vloèkový chléb - 13,-Kè,  houska - 4,-Kè,  rohlík - 3,-Kè,  jogurt - 7,-Kè, veka - 8,-Kè,  
Perla - 17,-Kè,  Luèina - 9,-Kè,  Lipno sýr - 6,-Kè, koláè - 5,-Kè,  kobliha - 7,-Kè  

1.  Maminka každý den nakupuje v mlékárnì rùzné druhy zboží.
      Vypoèítej kolik korun stojí nákup každý den a zapiš cenu do tabulky.
      

pondìlí úterý støeda

vejce

mléko

sýr cihla

chléb

máslo

vloèkový chléb

houska

rohlík

jogurt

ètvrtek pátek

veka

Perla

Luèina

Lipno sýr

koláè

kobliha

5 kusù ............. 6 kusù .............

1 kus .............

1 kus .............

6 kusù .............

3 kusy .............

1 kus .............

1 kus .............

2 kusy .............

5 kusù .............

1 kus .............

5 kusù .............

utratila

1 kus .............

1 kus .............

1 kus .............

2 kusy .............

1 kus .............

3 kusy .............

2 kusy .............

2 kusy .............

4 kusy .............

4 kusy .............

2 kusy .............

2 kusy .............

4 kusy .............

3 kusy .............

1 kus .............

1 kus .............

2.  Kolik Kè,- ji prodavaèka vrátila na 100,-Kè každý den ?

     ...........................................................................................................................
      
      3.  Seøaï a zapiš útratu od nejlevnìjšího nákupu k nejdražšímu.

     ...........................................................................................................................
      
           Který den utratila nejvíce ?        .................................  

     
      
      

Který den utratila nejménì ?      .................................
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