
Finančná gramotnosť v matematike 

 

Predmet: Matematika 

Ročník: Prvý  

 

Hlavný cieľ aktivít: 

 

• Naučiť žiakov správne hospodáriť s peniazmi. 

 

U žiakov rozvíjame nasledovné kompetencie: 

• Pochopiť význam šetrenia. 

• Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie. 

• Navrhovať matematické riešenia pomocou využitia digitálnych technológií. 

Aktivita č. 1 

Tematický celok: Čísla, premenné, výrazy a elementárna finančná gramotnosť 

Téma: Percentá 

PRACOVNÝ LIST - PERCENTÁ 

1. Adam s Klárou si zariaďujú domácnosť. Potrebujú elektrospotrebiče, preto si 

chcú vziať pôžičku 1 500,- €. Vyplatiť by ju chceli za 6 mesiacov. Banka im 

požičia túto sumu s úrokom 8 % p.a. Po odpočítaní nákladov na bývanie, 

domácnosť, stravu, dopravu a oblečenie im ostáva 100,- € mesačne. Bude im to 

stačiť na splácanie pôžičky? 

 

2. Doplň chýbajúce údaje v tabuľke:    

 
Vklad Zhodnotenie 

za 1 rok za 1 polrok za 1 štvrťrok 

1 000 €    

2 000 €    

500 €    

Poznámka: Banka zhodnocuje istinu 4 % p. a. 

 

3. Vo výklade obchodu je nápis „ZĽAVA 30%!!!“ Vojdeš dnu a kúpiš si tričko, 

ktoré z 20 € zlacnelo na 18 €, nohavice, ktoré z pôvodných 35 € stoja 24,50 € 

a sveter, ktorý teraz stojí 15 €, predtým stál 17 €. Pri ktorom tovare obchod 

dodržal, čo sľuboval reklamou? 



4. V tajničke zistíš, do čoho sa najviac oplatí investovať. Vypočítaj, zoraď výsledky 

od najmenšieho po najväčší a v takomto poradí usporiadaj písmená: 

Koľko percent je: 

D ... 15 z 300 

D ... 0,56 z 56 

O ... 7 z 350 

Z ... 64 z 1 600 

V ... 540 z 18 000 

E ... 594 z 9 900 

N ... 243 z 2 700 

A ... 88 z 800 

A ... 40 z 500 

L ... 700 z 10 000 

I ... 1236 z 12 360 

 

 

  

 

         

 

Aktivita č. 2 

Tematický celok: Čísla, premenné, výrazy a elementárna finančná gramotnosť 

Téma: Úrokovanie – základné pojmy 

 

Študenti mali k nižšie uvedenému textu vytvoriť pojmovú mapu tak, aby bola pre nich 

prehľadná, vystihovala všetky dôležité informácie a jej tvorbou si osvoja základné 

poznatky z oblasti úrokov.  

 
Financie a matematika 

Príklad: Ján Bohatý má našetrených 10 000 € a chce ich zhodnotiť. Má na to veľa možností – vkladná 

knižka, termínovaný vklad, podielové fondy atď. Prichádza do banky, kde sa ocitol aj Peter Chudobný, 

ktorý si chce kúpiť nové auto a chýba mu 10 000 €, ktoré si chce od banky požičať.  

Znamená na to, že jeden peniaze do banky dáva, druhý si od nej požičiava. Prvý za to dostane od 

banky odmenu – úrok, druhý dostane úver s nejakým úrokom. Rozdiel medzi úrokmi je zisk pre 

banku. 

Úrok – finančná čiastka, ktorú zaplatíme alebo dostaneme  

Úroková miera (sadzba) – percentuálne vyjadrenie úroku z uloženej alebo požičanej čiastky.  

Banky používajú úrokové sadzby:  

■ pevné – rovnaká po celú dobu vkladu alebo úveru,  

■ pohyblivé – úroková sadzba sa mení v závislosti od aktuálnej situácie na finančnom trhu (inflácia, 

konkurencia). Pre pohyblivú úrokovú sadzbu sa zaviedol termín základná (referenčná) sadzba, ku 

ktorej sa potom pripočíta alebo odpočíta určité percento. 



Úrokové obdobie  

■ ročné – p. a. (per annum)  

■ polročné – p. s. (per semestrum)  

■ štvrťročné – p. q. (per quartale)  

■ mesačné – p. m. (per mensem) 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Aktivita č. 3 

Tematický celok: Čísla, premenné, výrazy a elementárna finančná gramotnosť 

Téma: Riešenie úloh – financie v domácnosti 

 

STORYTELLING 

 

Rodina Fúzikovcov vyhrala v súťaži 40 000,- Eur. 25 % z výhry minuli na dovolenku, 12 % 

na nákupy a zvyšok si uložili do sporiteľne. 

a) Koľko percent z výhry si uložili do sporiteľne? 

b) Koľko eur minuli na dovolenku? 

c) Koľko eur minuli na nákupy? 

d) Uložili do sporiteľne viac ako 10 000 eur? 

e) Čo by som s takouto výhrou urobil/a ja? 

 

Počas môjho čítania si žiaci urobili stručný zápis, riešili úlohu a zároveň sa zamysleli nad 

tým, ako by s výhrou vynaložili oni.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Aktivita č. 3 

Tematický celok: Čísla, premenné, výrazy a elementárna finančná gramotnosť 

Téma: Riešenie úloh – financie v domácnosti 

HOBO metóda 

 

Našetril som si 600,- € a rozhodol/a som sa, že si kúpim notebook. Pre moje štúdium je naozaj 

veľmi dôležitý. Ako budem postupovať pri výbere a kúpe tohto tovaru? 



 

1. Aký typ notebooku si vyberiem a prečo?  

Na základe čoho, som sa rozhodoval? 

2. Porovnávam ho s inými značkami?  

V čom je lepší? 

3. Aká je moja predstava?  

Čo mi uľahčuje moje rozhodovanie (recenzie, overené skúsenosti, odporúčania 

známych, ...)   

Ktorá predajňa/internetový obchod? Aké iné notebooky som ešte pozeral? 

4. Aké funkcie musí obsahovať môj notebook? 

5. Kde a na čo mi bude slúžiť? 

6. Akými argumentami (uveď aspoň dva) presvedčím svojho spolužiaka (aj seba☺), že 

som si vybral správne. 

 

Individuálna práca 

Žiaci vyhľadávajú potrebné informácie na internete. Niektorí už dávno vedia, aký typ 

notebooku si kúpia. V tejto aktivite sú veľmi rozhodní a presvedčiví. Po vypracovaní 

odpovedí ich rozdelíme do skupín a pokračujú 

 



 

 

 

 



Skupinová práca 

Metóda Philips 66 

Žiaci sú rozdelení do skupín. V rámci skupiny sa vyhodnotí najlepší notebook – najlepšia 

kúpa. Následne diskutujú vedúci skupín o možných riešeniach, rýchlo produkujú argumenty 

a rozhodujú sa. Týmto si žiaci cvičia tvorivosť, zlepšujú sa medziľudské vzťahy, sociálne 

schopnosti. Spoločne nachádzajú najlepšie riešenie – notebook, ktorý bude cenovo 

najvýhodnejší a bude spĺňať všetky predpoklady na bezproblémové riešenie stredoškolských 

úloh a online vyučovanie.  

 

 

 


