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OSOBNÍ ROZPOČET II. 

 
 

1. 

Hana má kapesné od rodičů 400 Kč na týden ve školním roce. Jednou měsíčně dostává od 

babičky 100 Kč. Na brigádě si vydělá 900 Kč (čistého). Ve školním bufetu vydá 150 Kč za 

týden za jídlo a pití, za mobilní služby platí 400 Kč měsíčně a za kino a kulturní akce vydává 

400 Kč. Ostatní výdaje (doprava a škola atd.) hradí rodiče. Pro snazší výpočet bereme v potaz 

měsíc se 4 týdny. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Úkoly: 

a) jaký je měsíční rozpočet Hany: …………………………………… 

 

b) sestra si od Hany vypůjčila k 31.10. do 31.1. dalšího roku 300,- Kč (peníze vrátí 

v termínu), kolik má Hana k 1.11. peněz: ………………………. 

 

c) kolik má Hana k dispozici na vánoční dárky (bereme v potaz celý prosinec) – za 

vánoční dárky utratí 1200,- Kč : ……………………………….. 

 

d) může Hana koupit v květnu (31.5.)  zájezd do Chorvatska za 2400,- Kč? Ano nebo ne, 

a proč? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Petr má kapesné od rodičů – 400,- Kč na týden ve školním roce. Jednou měsíčně dostává od 

babičky 300,- Kč. Na brigádě si vydělá 1300 Kč na měsíc (čistého). Ve školním bufetu vydá 

170 Kč za týden za jídlo a pití, za mobilní služby platí 500,- Kč měsíčně a za kino a kulturní 

akce vydává 300 Kč. Ostatní výdaje (doprava a škola, atd.) hradí rodiče. Pro snazší výpočet 

bereme v potaz měsíc se 4 týdny. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………… 

 

Úkoly: 

a) jaký je měsíční rozpočet Petra: ………………………….. 

 

b) v listopadu (31.11.) mají Petrovi rodiče výročí svatby, může koupit dárek za 1000,- Kč? 

Ano nebo ne, a proč? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

c) kolik má Petr k dispozici na vánoční dárky (k 31.12)  ………………………….  

– za vánoční dárky utratí 1400,- Kč. 

 

d) může si Petr koupit novou helmu k motorce za 2300,- Kč k 31.5.?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


