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OSOBNÍ ROZPOČET IV. 
1. 

Nikola má kapesné od rodičů 500,- Kč na týden ve školním roce. Jednou měsíčně dostává od 

babičky 200 Kč. Na brigádě si vydělá 3000,- Kč (čistého za měsíc). Ve školním bufetu vydá 

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

akce vydává 500,- Kč a kadeřník ji stojí měsíčně 450,- Kč. Měsíčně si spoří na účet 500,- Kč. 

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

4 týdny, počítáme od září. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

Úkoly: 

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

 

b) Nikola koupila 31.10. dárek babičce k 70-tým narozeninám za 700,- Kč a půjčila 

bratrovi 500,- Kč na jeho dárek babičce (bratr má vrátit peníze 30.1. následujícího 

roku). Kolik peněz má Nikola k 30.11.: 

………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………….………. 
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c) kolik má Nikola k dispozici na vánoční dárky (bereme v potaz celý prosinec – 

k 31.12.) – za vánoční dárky utratí 2100,- Kč :  

………………………………………………………………………………………………

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

 

d) Nikola si chce koupit s přítelem zájezd do Benátek, platba má proběhnout k 28.2., 

cena zájezdu je 6500,- Kč. Může si to Nikola dovolit, aniž by vybrala uspořené peníze 

z banky? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

e) Nikola si nakonec zájezd s přítelem nekoupí, ale vyrazili si spolu na hory v březnu. 

Utratili 4000,- Kč za osobu. Kolik peněz má Nikola k dispozici k 31.3.: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

f) V dubnu má narozeniny otec Nikoly, dcera mu koupí dárek za 400,-Kč, zároveň má 

v dubnu svátek bratr Nikoly a Nikola mu koupí dárek za 200,- Kč. Zároveň si v dubnu 

Nikola zaplatí letní kurz jógy za 500,- Kč. Kolik peněz má Nikola k dispozici k 30.6.: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


