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Metodické  poznámky: 

 

Tato činnost je určena pro skupinovou práci, je zaměřená na trénování  pozornosti žáků a lze 

 

 ji použít jako relaxaci při počítání slovních úloh v matematice se zaměřením  na finance. 

 

Žáky rozdělíme do skupin / mohou být po 2, 3, 4/. Jednotlivé obrázky bankovek jim 

 

 promítneme na zeď / asi 20 – 30s/, po shlédnutí bankovky, si z každé skupinky přijde 1 žák 

 

 k učiteli a dostane část dotazníku, kterou společně ve skupince vypracují.  Tímto postupem si  

 

prohlédnou všechny bankovky a vypracují celý dotazník. V závěru si společně znovu  

 

bankovky prohlédnou a společně odpoví na otázky. Za každou správně odpovězenou otázku  

 

získávají bod. Vítězí skupina s největším počtem bodů. 

 

 

 

Pomůcky: obrázky bankovek na PC, papírové modely jako školní pomůcka z matematiky 

 

 pro 3. ročník , nakladatelství ALTER 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOKORUNA (líc)  

1. Kdo je znázorněn na bankovce       a) Karel Jaromír Erben 

            b) Karel IV. 

            c) Svatý Václav 

 

2. Kolikrát se na bankovce objevuje číslo 100        a)  4 krát 

                   b) 3 krát 

                   c) 2 krát 

3) Jaká barva se na bankovce objevuje  a) zelená 

           b) oranžová  

      c) modrá 

 

4) Co je možné zaplatit za bankovku  a)  oběd v restauraci za 3 člennou rodinu 

     b)  vstupenku do kina 

     c) bačkory na přezutí do školy 

 

DVOUSETKORUNA (líc)  

1. Kdo je znázorněn na bankovce       a) Jan Amos Komenský 

           b)  Jan Hus 

           c) Jan Žižka 

 

2) Co má osoba na bankovce  na hlavě a) nic 

     b)  kněžskou čepičku 

     c)  baret 

 

3) Jsou všechna čísla na bankovce napsaná ve vodorovné poloze  a) ano 

        b)  ne 

        c) jsou v různých polohách 

 

4) Co je možné zaplatit za bankovku  a) učebnici matematiky 

     b) stavebnice LEGO 

     c)  kolečkové brusle 



PĚTISETKORUNA (líc)  

1. Kdo je znázorněn na bankovce        a)  Anežka Česká 

            b)  Helena Zmatlíková 

            c) Božena Němcová 

 

2) Jaká barva se na bankovce objevuje  a) zelená a červená 

b) hnědá a červená    

 c) modrá a bílá 

 

3) Na kterou stranu hledí slavná osoba  a) doprava 

      b) doleva 

     c) přímo 

  

4) Co je možné zaplatit za bankovku  a) helmu na kolo 

     b)  školní aktovku 

     c)  zimní boty pro tebe 

 

TISÍCIKORUNA (líc) 

1 ) Jaká barva převládá na bankovce?  a) zelená 

b) fialová 

c) červená   

 

2) Má postava na bankovce vousy?  a) ano 

b) pouze knírek 

c) ne 

 

3) Co má postava na bankovce na krku?  a) límeček s kravatou 

b) límeček rozepnutý 

c) límeček s motýlkem 



 

  4) Co je možné zaplatit za bankovku   a)  obědy ve školní jídelně za 1 měsíc 

      b) ostříhání u kadeřníka 

      c) nádrž benzínu 

 

DVOUTISÍCIKORUNA (líc) 

1) Jaké barvy jsou na bankovce   a) zelená a fialová 

     b) zelená a modrá 

     c) modrá a hnědá 

 

2) Je na bankovce vyobrazen muž, žena nebo dítě    a) muž 

  b) dítě 

  c) žena 

 

3) Je na bankovce znázorněn hudební nástroj    a) ne  

b) ano 

 

  4) Co je možné zaplatit za bankovku   a)  nové kolo 

      b) mobil  

      c) lyže 

 

  

PĚTITISÍCIKORUNA (líc) 

1) Co má na hlavě zobrazená postava   a) nic 

b) klobouk 

c) kšiltovku 



 

2)  Kdo je vyobrazen na bankovce  a) Václav Havel 

b) Miloš Zeman  

c) T. J. Masaryk 

 

3) Co má vyobrazená postava  a) brýle 

      b)  prsten 

     c) klobouk 

 

  4) Co je možné zaplatit za bankovku   a)  týdenní letní tábor pro tebe 

      b)  zimní bunda 

      c)  počítač 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky testu: 

STOKORUNA – 1b,2c,3a, 

DVOUSETKORUNA – 1a,2b,3b 

PĚTISETKORUNA – 1c,2b,3b 

TISÍCIKORUNA – 1a,2b,3c 

DVOUTISÍCIKORUNA – 1a, 2c, 3c 

PĚTITISÍCIKORUNA – 1a, 2c, 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


