VL4_PL_FINANČNÍ GRAMOTNOST – samostatná práce s textem
Jméno: ………………………………………………………..
1. Barevně roztřiď příjmy a výdaje – příjmy vybarvi žlutě, výdaje zeleně.
výplata (mzda)
nájem
podpora
v nezaměstnanosti
volný čas
splátka půjčky
podnikání

jídlo
nemocenská
nové vybavení
do domácnosti
pronájem zahrady
doprava
nákup dárku

dovolená
spoření
příspěvek
na bydlení
oblečení
důchod
kapesná

brigáda
pronájem bytu
energie (voda,
elektřina, plyn)
výhra
přídavky na děti
oprava

2. Sestav rozpočet rodiny Zajícovy:
Paní Zajícová pracuje ve videopůjčovně za 13 500,- Kč měsíčně, pan Zajíc v prodejně aut a jeho
měsíční mzda činí 16 000,- Kč. Se synem Jakubem bydlí v pronajatém bytě za 7 000,- Kč, provoz
domácnosti je měsíčně stojí 4 500,- Kč, doprava 3 000,- Kč, jídlo 9 000,- Kč, oblečení 3 000,- Kč
a ostatní výdaje 3 000,- Kč.

a) sestav rozpočet rodiny
PŘÍJMY

příjmy celkem:

Kč

VÝDAJE

Kč

výdaje celkem:

Porovnej příjmy a výdaje rodiny Zajícovy znaménky <, >, =

příjmy ……………….. výdaje

Zbývají rodině nějaké peníze? Kolik? ……………………………………………………………………………..
Rozhodni, jaký typ rozpočtu mají Zajícovi: ………………………………………………………………………

3. Sestav rozpočet rodiny Dvořákovy:
Dvořákovi vydělávají měsíčně 42 000,- Kč. Za bydlení vydávají 12 000,- Kč, za dopravu 4 000,- Kč, za
jídlo 6 000,- Kč, za oblečení 4 000,- Kč, za zábavu 3 000,- Kč, každý z manželů má k dispozici 2 000,Kč pro svoji potřebu a jejich dvě děti dostávají měsíční kapesné po 800,- Kč.

a) sestav rozpočet rodiny
PŘÍJMY

Kč

příjmy celkem:

VÝDAJE

Kč

výdaje celkem:

Porovnej příjmy a výdaje rodiny Dvořákovy znaménky <, >, = příjmy ……………….. výdaje
Zbývají rodině nějaké peníze? Kolik? ……………………………………………………………………………..
Rozhodni, jaký typ rozpočtu mají Dvořákovi: ………………………………………………………………………

4. Sestav rozpočet rodiny Tůmovy:
Paní Tůmová pracuje v nemocnici za 14 000,- Kč, pan Tůma je zaměstnán v tiskárně za 14 000,- Kč.
Každý měsíc platí splátku půjčky na dům 15 000,- Kč, výdaje na provoz domácnosti mají 3 000,- Kč,
za jídlo 5 000,- Kč, za benzín 3 000,- Kč, oblečení a ostatní výdaje 3 000,- Kč.

a) sestav rozpočet rodiny
PŘÍJMY

příjmy celkem:

Kč

VÝDAJE

Kč

výdaje celkem:

Porovnej příjmy a výdaje rodiny Dvořákovy znaménky <, >, = příjmy ……………….. výdaje
Zbývají rodině nějaké peníze? Kolik? ……………………………………………………………………………..
Rozhodni, jaký typ rozpočtu mají Dvořákovi: ………………………………………………………………………

