
MATEMATIKA – 9. ročník 
Úkoly do 31. května 2020  

Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce pročtěte a pracujte postupně!!! 
 

😊 Květen za námi a blížíme se do finiše. Vy i do finiše základní školy. Minulý týden jsme dodělali 

povinné úrokování, nyní už jen takové „doplňky“ finanční matematiky, které se v životě mohou hodit! Asi 

všichni byste rádi cestovali do cizích zemí. S tím souvisí výměna peněz. Proto se tento týden podíváme na 

kurzovní lístek a něco zajímavého o naší měně. Před závěr si dáme oddych, tento týden nic nemusíte 

posílat.😉 

Opakovací dobrovolné testíky hlavně pro přípravu na SŠ: úterý 19. 5. (8 – 17 hodin) – Úhly a 

trojúhelník - https://forms.office.com/; pátek 22. 5. (8 – 17 hodin) – Rovinné útvary - 
https://forms.office.com.     
Dotazy, příklady, které nevycházejí, apod. budeme opět řešit ve středu ve 13.30 h na 
https://telekonference.eu/join/end54k 

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊  
 

1/ Opět něco na rozjezd 😉 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/ Teorie, zápis a příklady (kurzívy jsou zadání úkolů a komentáře - neopisovat): 

     

 

VALUTY A DEVIZE, PŘEVODY MĚN 

 

Peníze nás obklopují, doprovázejí a poznamenávají náš život. Potřebujeme je, a proto 

bychom jim také měli rozumět. S tím jsem ale už měla začít na začátku finanční matematiky 

😉. Každý stát(y) má své peníze, které ale mohou mít vůči jiným jinou cenu. 

 

- na začátek nejprve základní pojmy: 

Valuta – jakékoli platidlo (bankovky, mince), kterým se platí v jiných státech. U nás jsou 

to eura, dolary, … V Německu je to dolar, česká koruna, … 

 

Devizy – všechny druhy pohledávek znějící na cizí měnu a v cizině splatné. Např. šeky, 

směnky, bankovní převody. 

 

Kurzovní lístek  - vyjadřuje cenu cizí peněžní jednotky v našich korunách pomocí 

měnového kurzu. Pravidelně každý den jej vydává ČNB. 

 

Součet čísel, na něž ukazují 

ručičky na každém ciferníku, je 13. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UM1JJOFFIWVJLQ1NDVjhFOVkxSkNLTEQ1QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UNUlQQjBLM0dJUTk0MjAxR0tLUVBLU0MyTS4u
https://telekonference.eu/join/end54k


Měnový kurz vyjadřuje poměr, ve kterém se nakupuje a prodává měna jedné země za 

měnu jiné země. 

 

Kurzovních lístků najdete na internetu spousta. Zde je ten od ČNB: 
https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/ 

Trošku se v něm zorientujeme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zkus si vyhledat a dopolnit tabulku podle aktuálního kurzovního lístku: 

Stát Měna (název) Kód Množství 
Valuta 

Nákup prodej 

Francie euro     

Rusko      

Kanada      

Maďarsko      

Polsko      

 

- a jdeme počítat: 

Př.1 Věra jede na dovolenou s rodiči do Německa. Rozhodla se. Že si vymění 550 euro. 

Kolik peněz zaplatila v bance? 
 

Valuty … 150 EUR 

Prodejní kurz … 29,3  banka Věře prodává eura 

Částka v Kč …. ? 
 

1 EUR banka prodává za …… 29,3 Kč 

550 EUR ….. 150 · 29,3 = 4 395 Kč 
 

Věra zaplatí bance 4 395 Kč.  (+ případný poplatek podle banky, směnárny) 

 
Př.2 Tatínek se vrátil ze služební cesty z Velké Británie. Ušetřených 38,2 liber dal synovi, 

ať si je vymění a něco si koupí. Kolik peněz v bance syn dostal? 
 

Valuty … 38,2 GBP 

Nákupní kurz … 29,05   banka od syna nakupuje libry 

Částka v Kč …. ? 
 

1 GBP banka nakupuje za  … 29,05 Kč 

38,2 GBP … …………………..   dopočítej 
 

Syn dostal v bance 1 110 Kč. 

Měna státu je 

vyjádřena kódem 
 

Devizy teď 

nebudeme řešit 
 

Nákup a Prodej je z pohledu 

banky, banka nakupuje a prodává!! 
 

https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/


Př.3 Japonský turista přijel do ČR s japonskými jeny. A chtěl by je vyměnit za 15 000 Kč. 

Kolik jenů si má připravit. 
 

Částka v Kč … 15 000 

Nákupní kurz … 22,26 za 100 jenů  banka od turisty nakupuje jeny 

Valuty … ? 
 

Banka nakoupí 100 jenů za … 22,26 Kč 

Za 1 jen je to tedy … 22,26 : 100 = 0,2226  Kč 

Za x jenu ………………………. 15 000 Kč 
 

x = 15 000 : 0,2226 = 67 385 jenů 
 

Turista si musí nachystat 67 385 jenů. 

 

 

- teď vy – počítejte podle přiloženého kurzovního lístku:  

Př.4 Paní Nováková jede na dovolenou do Norska. Na výměnu si 

našetřila 9 000 Kč. Kolik norských korun dostane? 

 

Př.5 Paní Žofka při své dovolené ušetřila 158 euro. Po návratu 

toto částku vyměnila na Kč. Kolik v bance dostala? 

 

Př. 6 Pán Strakoš jede služebně do Maďarska a má mít 

nachystáno 50 000 forintů. Kolik Kč ho to bude stát při výměně?  
 

 

 

 

 

 

A co víte o českých penězích? Kromě toho, že máme mince a bankovky. 

 

Na úvod jedno krátké video O penězích a lidech: 

https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0 (8:49 min)  
 

Správný název měny je koruna česká. Původně zaveden již v době Rakouska-Uherska, 

v roce 1892. Název zůstal i po nezávislosti v roce 1918. Koruna česká se zkratkou Kč, 

mezinárodně CZK, se stala měnovou jednotkou České republiky 8. února 1993. V roce 

2005 byla úplně ukončena platnost mincí haléř, což byla jedna setina. 

Současné nové peníze vydává ČNB. Tiskem je pověřena Státní tiskárna cenin se sídlem 

v Praze. Ročně se vyrobí kolem 200 milionů kusů českých bankovek. Jediným materiálem, 

který se pro výrobu dováží, je čistá bavlna. 

 

Podrobně si můžete prohlédnou bankovky na https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-

mince/bankovky/ceske-bankovky-animace/ s jejími ochrannými prvky, pod UV světlem i 

jinak. 

Můžete jít na to logicky nebo 

tady nabízím přes trojčlenku: 

Výsledek: 3 516 norských korun 

Výsledek: 4 264 Kč 

Výsledek: 3 970 Kč 

https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/ceske-bankovky-animace/
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/ceske-bankovky-animace/


PRACOVNÍ LIST pro dobrovolníky  

(nemusíte posílat, výsledky jsou na další stránce)  

 
ÚKOL Č.1: UHODNEŠ,O JAKÉ BANKOVKY SE JEDNÁ? 

 

A) Bankovka je hezká, když je na ní Česká! Co je to za bankovku? 

B) Za tři kousky s Otcem vlasti, koupíš si i vonné masti. Kolik stojí masti? 

C) Škola, to je rod ženský, hrou ji kázal…. Komenský. Na které bankovce ho najdeme? 

D) Na starý auto sporťácký, stačí nám čtyři Palacký? Kolik nás stojí auto? 

E) Že babička byla zlatá žena, o tom psala…. Němcová Božena. Která je to bankovka? 

F) Není to náhoda, že nejcennější je bankovka s Tatíčkem národa. Jaká je to bankovka? 

 

 

ÚKOL Č.2: NA DVOUTISÍCOVÉ BANKOVCE JE VYOBRAZENA?     

  

A) Eliška Přemyslovna   B) Ema Destinnová  C) Karolína Světlá 

 

 

ÚKOL Č.3: NAJDI NA BANKOVCE ALESPOŇ 5 OCHRANNÝCH PRVKŮ:  
 

OCHRANNÝ PRVEK Č.1 

OCHRANNÝ PRVEK Č.2 

OCHRANNÝ PRVEK Č.3 

OCHRANNÝ PRVEK Č.4 

OCHRANNÝ PRVEK Č.5 

OCHRANNÝ PRVEK Č.6 

OCHRANNÝ PRVEK Č.7 

OCHRANNÝ PRVEK Č.8 

 

CO JE PODLE TEBE SMYSLEM OCHRANNÝCH PRVKŮ? 

 

 

 

ÚKOL Č.4: PODLE ČEHO POZNÁ NEVIDOMÝ NEBO SLABOZRAKÝ ČLOVĚK, 

JAKOU BANKOVKU DRŽÍ V RUCE?  

 

 

 



Výsledky: 

 

Úkol č. 1, 2: 

Anežka Česká - 50 Kč  

Karel IV. - 100 Kč  

Jan Ámos Komenský - 200 Kč  

Božena Němcová - 500 Kč  

František Palacký  - 1000 Kč  

Ema Destinnová - 2000 Kč T.G.M.  - 5000 Kč 

 

Úkol č. 3: 

1. Lokální stupňovitý vodoznak  

2. Ochranný okénkový proužek s mikrotextem  

3. Ochranná vlákna  

4. Soutisková značka v podobě písmen „ČR“, část viditelná na líci, v průhledu viditelná 

celá  

5. Skrytý obrazec „5000“  

6. Opticky proměnlivá barva  

7. Iridiscentní pruh - dvoubarevný, při sklopení zlatý a fialový nádech, vzorovaný s 

opakujícími se čtveřicemi lipových listů a s negativními čísly 5000  

8. Mikrotext 

Ne všechny tyto ochranné prvky najdeme na všech bankovkách, např. prvky č. 6, 7 

nenajdeme na bankovkách v hodnotě 50, 100, 200 Kč.  

 

Úkol č. 4: 

Pravý horní roh bankovky: zkus si sáhnout!!! 

50 Kč – tři kolečka nad sebou  

100 Kč – jeden svislý pruh  

200 Kč – dva svislé pruhy  

500 Kč – tři svislé pruhy 1000 Kč – jeden vodorovný pruh  

2000 Kč – dva vodorovné pruhy  

5000 Kč – tři vodorovné pruhy 


