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CENA NÁKUPU  
Popis aktivity 
Výhody a úskalí zaokrouhlování při výpočtech. 
Předpokládané znalosti 
Zaokrouhlování a jiné operace s desetinnými čísly, přímá úměrnost 
Potřebné pomůcky 
Pracovní list pro žáka 
Zadání 
 
Gábina pomáhá mamince s nákupem potravin v obchodním domě. Všimla 
si, že ceny potravin jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. Divila 
se proč, když nejmenší hodnota platidla je 1 Kč a celý nákup platíme 
v celých číslech. Když dávala potraviny do košíku, zaokrouhlovala každou 
hodnotu na celky a sčítala. Když paní pokladní vyslovila celkovou cenu 
nákupu, Gábina ji hned opravila: „Paní pokladní, ošidila jste se o deset 
korun.“  
Po opětovné kontrole se paní pokladní usmála a ujistila Gábinu, že je vše 
v pořádku. Gábina ale protestovala, byla si jistá, že počítala správně.  
Maminka doma Gábině vysvětlila, že měly obě pravdu. Dovedete zjistit, jak je to možné?  

 
Název potraviny Cena za 1 kus (Kč) 

nezaokrouhlená 
cena 

Celkem (Kč) 
nezaokrouhlená 
cena 

Cena za 1 kus (Kč) 
zaokrouhlená cena 

Celkem (Kč) 
zaokrouhlená cena 

8 rohlíků 2,50    
2 mléka 14,60    
4 jogurty 8,50    
3 tyčinky müsli 9,50    
1 máslo 33,70    
2 perlivé vody 11,50    
půlka chleba 27,6 (celý)    
Cena za nákup     

 
 

Možný postup řešení, metodické poznámky 
 
1. Vypočítáme nejprve nezaokrouhlenou cenu celého nákupu a zaokrouhlíme až konečný 

součet. 
2. Cenu každého druhu zboží zaokrouhlíme a z těchto hodnot vypočítáme celkovou cenu 

nákupu. 
3. Porovnáme oba výsledky a zjistíme, jaký je mezi výsledky rozdíl. 
 

Název potraviny Cena za 1 kus (Kč) 
nezaokrouhlená 
cena 

Celkem (Kč) 
nezaokrouhlená 
cena 

Cena za 1 kus (Kč) 
zaokrouhlená cena 

Celkem (Kč) 
zaokrouhlená cena 

8 rohlíků 2,50 20 3 24 
2 mléka 14,60 29,20 15 30 
4 jogurty 8,50 34 9 36 



 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je M. Štětková 
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 

3 tyčinky müsli 9,50 28,50 10 30 
1 máslo 33,70 33,70 34 34 
2 perlivé vody 11,50 23 12 24 
půlka chleba 27,6 (celý) 13,80 14 14 
Cena za nákup --------------------- 182,20  182 --------------------- 192 

 
Rozdíl mezi oběma výslednými cenami nákupu je 10 Kč. 

 
Doplňkové aktivity 
Zamyšlení: 
Bylo by pro zákazníka výhodnější a přehlednější, kdyby cena každého zboží byla zaokrouhlena na celé 
číslo, nebo kdyby byl ponechán dosavadní stav, tj. k zaokrouhlení na celé číslo dochází až na závěr 
nákupu u pokladny? 
Kontrola: 
Pokuste se sestavit nákup z jiných potravin a ověřte, zda to v případě Gábiny byla náhoda nebo se 
dopočítáte také rozdílné ceny nákupu. 
Přesahy a vazby Finanční gramotnost 

Obrazový materiál Klipart poskytl Microsoft 

 
 


