(Ja)hodování M – výpočet ceny, nákladů a čistého zisku

Vyrob se spolužáky v rámci pracovních činností džem pro maminky k jejich svátku.
Zahraj si s nimi na firmu. Prohlédni si pokladní doklad, čti a počítej.

1) K výrobě džemu pro celou třídu budete
potřebovat 1 kg jahod, 1 kg cukru a 20
skleniček. Vypočítej, kolik bude stát výroba
džemu pro celou třídu.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________________________________________________
2) Vypočítej, kolik by stála 1 sklenička džemu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Kdybyste z jedné dávky udělali 20 sklenic. Kolik dávek byste udělali, kdybyste měli
k dispozici 1 000 Kč? Kolik Kč by nám zbylo? Kolik by to bylo sklenic?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Zahrajte si na firmu. Prodávejte džem tak, abyste z něj měli zisk. Třeba 1 ks za 30 Kč.
Počítejte, kolik byste museli prodat sklenic např. na pořízení bluetooth reproduktoru za 600 Kč.

Autorem materiálu a všech jeho částí včetně fotografií, je Petra Cemerková Golová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).

Výsledky

Vyrob se spolužáky v rámci pracovních činností džem pro maminky k jejich svátku.
Zahraj si s nimi na firmu. Prohlédni si pokladní doklad, čti a počítej.

2) K výrobě džemu pro celou třídu budete
potřebovat 1 kg jahod, 1 kg cukru a 20
skleniček. Vypočítej, kolik bude stát výroba
džemu pro celou třídu.
100 + 100 + 40 + 40 + 20 = 300 Kč
Výroba džemu pro celou třídu bude stát 300
Kč.

2) Vypočítej, kolik by stála 1 sklenička džemu. 1 sklenička by stála 15 Kč.
3) Kdybyste z jedné dávky udělali 20 sklenic. Kolik dávek byste udělali, kdybyste měli
k dispozici 1 000 Kč? Kolik Kč by nám zbylo? Kolik by to bylo sklenic?
Za 1 000 Kč by byly 3 dávky džemu, tedy 60 sklenic. Zůstalo by 100 Kč.

Autorem materiálu a všech jeho částí včetně fotografií, je Petra Cemerková Golová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).

