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Logické slovní úlohy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Řešení slovních úloh
Anotace:1. První úlohu řeší žáci společně, aby viděli logické

posloupnosti

2. Druhou a třetí úlohu dle vyspělosti samostatně

Se slabšími žáky lze pracovat ve skupinách

3. V závěru materiálu je řešení pro kontrolu

4. Úlohy lze zařazovat jako doplňující a rozšiřující učivo 

jen pro nadanější žáky



Hrajeme si na detektivy:
Čtyři kamarádky Eva , Lída, Věra a Zdena šly na výlet. Každá dostala doma jinou svačinu.Protože byly mlsné,
některé potraviny si vyměnily.  Dokážete určit, co která dívka svačila?

- Žádný druh potraviny neměla děvčata dvakrát
- Věra dala svou láhev šťávy Lídě a ta jí dala svého Jupíka
- Zdena snědla ke svačině housku s taveným sýrem, ale s Věrou vyměnila kivi za mandarinku
- Eva dostala svačinu od Lídy, ale jablko a citronádu si nechala
- Lída nechtěla svůj chleba s paštikou a tak si vzala od Věry koblihu se smetánkem
- Věra snědla rohlík se šunkou od  Evy
- Která z děvčat snědla pomeranč a zapila všechno čajem ?                                           

jméno pečivo příloha Ovoce/zelenin
a

nápoj



Druhý detektivní úkol:
Vědomostní soutěže se účastnili Vojta, Petr, Klára a Iva. Dokážete určit jaké má kdo příjmení, jaké má záliby 
a kdo ho do soutěže přihlásil? 

- Šolce přihlásili do soutěže rodiče.
- Fotbal má jako koníčka jeden z chlapců a gymnastiku jedna z dívek.
- Šolc není Vojta.
- Dívku, která ráda plete, přihlásila babička.
- Petr nehraje na kytaru, ale Benda ano.
- Kláru Dlouhou nepřihlásil bratr ani se nepřihlásila sama.
- Plachá ani Šolc se také nepřihlásili sami.

příjmení záliba kdo je přihlásil

Vojta

Petr

Klára

Iva



Třetí detektivní úkol:
Tři hladoví turisté Němec, Ital a Rus se vydali do restaurace  na oběd.  Poznáš, co měl kdo k jídlu?

Polévky: hovězí vývar s játrovými knedlíčky, bramboračka
Hlavní jídla: restovaná drůbeží játra,  pstruh na másle, špagety po milánsku
Přílohy: rýže, brambory
Nápoj: pivo, víno, minerálka

-Ten, kdo si dal hovězí vývar, měl špagety
-Ital nemá rád vnitřnosti ani ryby
- Němec se rozhodl pro rýži
- Rus nechtěl polévku, ale po jídle si dal víno
- Rus si nedal  játra
- Němec neměl vývar
- Ital si dal minerálku

národnost polévka hlavní jídlo příloha nápoj



Řešení prvního úkolu:

jméno pečivo příloha Ovoce/zelenina nápoj

Eva Chleba Paštika Jablko Citronáda

Lída Kobliha Smetánek Pomeranč Šťáva

Věra Rohlík Šunka Kivi Jupík

Zdena Houska Sýr Mandarinka Čaj



Jméno příjmení záliba kdo je přihlásil

Vojta Benda Kytara Sám

Petr Šolc Fotbal Rodiče

Klára Dlouhá Pletení Babička

Iva Plachá Gymnastika Bratr

Řešení druhého úkolu:



národnost polévka hlavní jídlo příloha nápoj

Němec Bramboračka Játra Rýže Pivo

Ital Hovězí vývar Špagety Neměl Minerálka

Rus Neměl pstruh Brambory Víno

Řešení třetího úkolu:




