
 

 

 

 

 

TABULKY  
Lyžařský výlet 
 

 

Anotace:  
Materiál se zaměřuje na orientaci a práci s tabulkami v tematických celcích: 
 

• Doprava do lyžařského střediska 

• Jízdné 

• Servis lyží 

• Lyžařská škola 

• V restauraci 
  
Každý celek obsahuje úkoly na základě údajů v těchto tabulkách. Zadání úkolů vychází 
z běžných denních situací. Žáci si některé úkoly sestaví sami, vyberou z několika možností.  
 
Učitel zde funguje jako moderátor, ideální je práce ve skupinách. 
 
V závěru jsou metodické poznámky, vysvětlivky a řešení. 
 
 
 
 
Vytvořila: Mgr. Kateřina Buriánová 

 

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v 

rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy a Jihomoravského kraje. 



Doprava do lyžařského střediska 

Tatínek Hůlka se jednoho prosincového rána rozhodl, že vezme rodinu na výlet. Chce, aby všechny tři 

jeho děti uměly lyžovat. Na internetu našel lyžařské středisko Stupava.  

Zjišťoval, jak daleko od Archlebova, kde s rodinou bydlí, středisko je, a jak dlouho mu bude trvat 

cesta. Pomoz mu. Můžeš použít i mapy v mobilu. 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.0349831&y=49.0361890&z=12 

• V kolik hodin by měli Hůlkovi vyrazit, aby stihli čerstvý „manšestr“ (Co toto slovo znamená?) 

Den Otevřeno Od Otevřeno Do 

Pondělí 8:30 20:30 

Úterý 8:30 20:30 

Středa 8:30 20:30 

Čtvrtek 8:30 20:30 

Pátek 8:30 21:00 

Sobota 8:30 20:30 

Neděle 8:30 20:30 

Poznámka 
15: 15 – 15:35 hod. možná přestávka pro úpravu svahu, dle počasí a stavu 

sjezdovky  

 

• Kolik hodin denně mají otevřeno? 

• Kolik hodin to dělá za celý týden? 

• Jak dlouho trvá úprava svahu? Převeď na hodiny. 

• Kolik procent z celkového času denně dělá úprava sjezdovky? 

• Jakou časovou rezervu si musí Hůlkovi dát? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.0349831&y=49.0361890&z=12


Po cestě se Hůlkovi ještě musí zastavit natankovat.  

• Zjisti na mapě, kterou čerpací stanici, na které trase mají nejblíž. 

• Vyhledej všechny čerpací stanice na možných trasách a porovnej ceny benzínu. 

• Potom porovnej ceny nafty. 

• Zjisti, jaká je průměrná cena benzínu a nafty.  Zapiš do připravené tabulky. 

 

Čerpací stanice Cena Benzínu Natural 95 Cena Nafty (Diesel) 

   

   

   

   

   

   

   

   

Průměrná cena   

 

• Kterou trasu by měl tatínek Hůlka zvolit, pokud by chtěl natankovat co nejlevněji? 

• Která trasa je nejrychlejší? 

• Která je nejkratší? 

 

 

 



Jízdné 
Tatínek Hůlka přemýšlel, kolik peněz si má nachystat na skipasy. Prohlížel si ceník jízdného. Bude 

platit za sebe, manželku Milušku a své děti Kvida 16, Sašu 6 a Františka 3. 

Uvažoval, jestli se mu vyplatí bodový nebo časový skipas.  

• Zjisti, kolik zaplatí za každého člena rodiny, když koupí bodovou, nebo časovou jízdenku. 

Která varianta bude levnější? 

• Pokud si koupí bodovou jízdenku, kolik bude mít jízd na každém vleku? 



Tatínek Hůlka zjistil, že mají na Stupavě čtyři vleky.  

• Sečti jejich délky a zjisti průměrnou délku. 

 

• Zjisti, která bodová jízdenka je nejlevnější, kolik stojí jeden bod? 

Typ Jízdenky Celková cena Cena za 1 bod 

   

   

   

   

   

   

   

 

• Narýsuj osu X a osu Y a vyznač do grafů časové jízdenky pro děti a pro dospělé.  

Po příjezdu na Stupavu se rodinka Hůlkových oblekla a vystrojila. Tatínek šel koupit skipasy. 

Sobě a manželce Milušce chce koupit bodové jízdenky. Musí se přizpůsobit svým dvěma mladším 

dětem.  

• Jaký typ jízdenek byste rodině Hůlkových doporučili? 

Kvidovi koupí pěti hodinovou jízdenku. Jezdí jak drak, takže určitě nebude chtít ani přestávku na 

oběd. Bude mu stačit párek v rohlíku a čaj. 

Sašence koupí zatím dvouhodinovou jízdenku. Taky ráda lyžuje, ale její malé nožičky jsou rychle 

unavené. Určitě pak bude chtít přestávku nebo úplně skončit.  

Františkovi chce koupit bodovou jízdenku. Je to ještě prcek a bude jezdit s tatínkem Hůlkou nebo 

maminkou Miluškou.   

• Zapřemýšlej a najdi pro něj podle ceníku nejvhodnější jízdenku. A pak hurá na svah! 

• Dokážeš nyní spočítat, kolik budou stát tatínka Hůlku skipasy pro celou rodinu na sobotní 

dopoledne? 

 

 

 

 

 



Servis lyží 
Tatínek po první jízdě zjistil, že opomněl přípravu svých lyží. Hrany má tupé a sníh se mu lepí na 

skluznici. Musí navštívit místní servis. Pan brusič mu doporučuje malý servis.  

• Kolik stojí a co obnáší?  

• Dokážeš vysvětlit, proč je servis lyží důležitý? 

No jo, ale lyže budou hotové až za hodinu. Mezi tím si může dát tatínek Latte za 65 Kč a Palačinky za 

110 Kč v restauraci, nebo si půjčit lyže v půjčovně, nebo zkusit zbrusu nové modely v Testcentru.  

• Vypočítej, na kolik ho přijdou jednotlivé varianty.  

 

https://www.stupava.cz/ 

 

https://www.stupava.cz/


Lyžařská škola 
Tatínek Hůlka se přepočítal. Malý František protestuje a vzteká se.  Ze zkušenosti tatínek ví, že učit 

vlastní děti lyžovat je velmi náročné, někdy až nemožné. Proto se rozhodl, že Františkovi domluví 

pana instruktora. Mezi řečí se tatínek Hůlka dozvěděl, že aby dokázal sám sjet svah, bude malý 

František potřebovat zhruba 8 lekcí. Vypadá to na zajímavou sezonu a návštěvu Stupavy každý 

víkend. Jupí! 

• Na kolik peněz vyjdou tatínka Františkovy lekce lyžování? 

• Zjisti, kolik budou stát skipasy pro celou rodinu, když navštíví středisko 8x za sezonu. Vyplatí 

se mu celosezonní jízdenka? 

Františka udal tatínek panu instruktorovi a má tak čas pro sebe.  

• Zjisti, jak dlouho trvá jedna lekce? Jak dlouho bude trvat všech 8 lekcí? 

Maminka jezdí se Sašou a Kvido je už samostatná jednotka. Bude ho průběžně sledovat z vleku. 

 

 

https://www.stupava.cz/ 

 

 

 

 

https://www.stupava.cz/


V restauraci 

Je čas oběda. Rodina Hůlkových zajde do místní restaurace. Oproti předpokladům se u stolu sejdou 

všichni členové rodiny. 

Každý si vybere polévku, hlavní jídlo a pití.  

• Vyber nejlevnější a nejdražší variantu oběda, přičemž každému členu rodiny Hůlkových 

dopřej, pokud možno, jiné jídlo.  

• A samozřejmě spočítej celou útratu a zjisti rozdíl mezi celkovými sumami. 

 

Cena "hlavního jídla s přílohou" bez přílohy – sleva 10Kč.  

• Maminka Miluška hubne. Nejí přílohy. Kolik bude stát její oběd? 

Všechny gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.  

• O kolik % se změní hmotnost masa po úpravě? 

• O kolik % se změní hmotnost přílohy po úpravě? 

 

Poloviční porce 75 % z ceny.  

• Vypočítej cenu Františkova oběda. 

Rozdělení jídla na 2 talíře nebo talíř navíc 10 Kč.  

• František chce samozřejmě to, co Sašenka. Maminka tedy poprosí o talíř navíc, Sašenka stejně 

nesní celou dospěláckou porci, přestože měla při vybírání velké oči. 

Zabalení jídla 8 Kč.  

• Děti nedojedly. Měly velkou svačinku z domu. Kolik dá tatínek Hůlka navíc za zabalení? 

• Kolik tedy nakonec tatínek Hůlka zaplatí za oběd v restauraci? 

 

 

 

 

 

Odpoledne už bylo klidnější. Rodiče měli dokonce čas na kávu a děti se ještě vyřádili na trampolíně.  

• Dokážeš spočítat alespoň přibližně cenu celého dnešního výletu? 

 

 



 

 

http://restaurace.stupava.cz/public/default/userfiles/file/jidelnicek.pdf 

 

http://restaurace.stupava.cz/public/default/userfiles/file/jidelnicek.pdf


Přílohy   

  
Hmotnost před 

úpravou 
Hmotnost po 

úpravě 

brambory / batáty 
vařené 

100 g 100 g 

brambory / batáty 
pečené (na plátky nebo 

měsíčky) 
100 g 60 g 

bramborové hranolky 
pečené v troubě 

100 g 60 g 

bramborové noky 100 g 108 g 

těstoviny 100 g 230 g 

kuskus 100 g 300 g 

rýže 100 g 250 g 

bulgur 100 g 280 g 

kroupy 100 g 280 g 

pohanka 100 g 280 g 

luštěniny 100 g 250 g 

Maso  

  Hmotnost před úpravou Hmotnost po úpravě 

maso na nudličky 
restované 

100 g 70 g 

maso mleté restované 100 g 60 g 

maso dušené 100 g 65 g 

maso pečené 100 g 60 g 

steak medium 100 g 80 g 

steak propečený 100 g 75 g 

ryba 100 g 90 g 

 

https://www.stobklub.cz/clanek/kolik-vazi-jidlo-pred-uvarenim-a-po-uvareni-uz-zadne-domnenky-

a-chyby-pri-zapisovani-jidelnicku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stobklub.cz/clanek/kolik-vazi-jidlo-pred-uvarenim-a-po-uvareni-uz-zadne-domnenky-a-chyby-pri-zapisovani-jidelnicku/
https://www.stobklub.cz/clanek/kolik-vazi-jidlo-pred-uvarenim-a-po-uvareni-uz-zadne-domnenky-a-chyby-pri-zapisovani-jidelnicku/


Metodické poznámky a řešení 

Doprava do lyžařského střediska 

Zde je prostor pro diskusi, jak dlouho trvá vstávání, ranní hygiena, snídaně, příprava svačiny, balení 

věcí, balení věcí do auta, zastávka na tankování, obléhání výstroje a výzbroje na parkovišti.  

Děti mohou doma stopovat některé úkony. A pak údaje porovnávat a počítat s nimi. 

Manšestr:  

1. tkaná bavlněná látka s krátkým stojícím vlasem uspořádaným do úzkých proužků 

2. (ve sportu) povrch sněhu strojově upravený pro lyžování do podoby připomínající man-

šestrovou látku 

https://cs.wiktionary.org/wiki/man%C5%A1estr 

 

ŘEŠENÍ Délka sjezdovek 

340 m+ 315 m+170 m+70 m= 895 m 

895 m : 4= 223,75 m 

 

ŘEŠENÍ Čerpací stanice 

Trasa 1: 34, 8 km, 32 min 

Trasa 2: 33, 5 km, 37 min 

Trasa 3: 38 km, 40 min 

Ceny benzínu a nafty zapíšou žáci dle aktuální situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wiktionary.org/wiki/man%C5%A1estr


 

 

 


