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Matematická pohádka

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Opakování látky 5.ročníku

Anotace:Anotace: Předkládám žákům pohádku, ve které jsou dány úkoly k jednotlivým 

výpočtům. Jedná se o deset  úloh týkajících se počítání s časem, dělení 
dvojciferným dělitelem, znalost starších výrazů tucet a kopa, počítání se zlomky

převody délkových a hmotnostních jednotek, dělení se zbytkem a přednost ve 
výpočtu. V závěru uvádím jednu logickou úlohu.

Pohádku lze zařadit jako samostatnou práci k ověření porozumění textu a 
správného postupu při výpočtu. 



Pohádka o vodníkovi a mlynářovi

Kdysi dávno žil ve mlýně mlynář Petr. Všichni ho měli rádi. I hastrman
Mlynáříček. Jak jen mohl, hnal vodu na mlýnské kolo, aby se mouka 
umlela co nejdříve. Kolo se otočilo dvakrát za minutu. Petr pracoval 
denně 9 hodin. 1.Spočítej, kolik minut to bylo a kolikrát se kolo za tu 
dobu otočilo? dobu otočilo? 

Mouka se pytlovala. Každý pytel vážil 50 kg. 2.Když Petr umlel 40 
pytlů, kolik metrických centů to bylo? 



Hastrman však jednou za 73 dní kolo zastavil a nikdo s ním nehnul.
V té době chodil k mlynářovi do mlýna, kde si vyprávěli veselé historky.
3. Kolikrát do roka se takto sešli?

Hastrman nikomu neubližoval, ale hrníčky přece jenom sbíral. Měl jich 
dvakrát dva tucty. Ale chtěl jich mít kopu. 4. Kolik mu jich ještě chybí?dvakrát dva tucty. Ale chtěl jich mít kopu. 4. Kolik mu jich ještě chybí?

Nejdražší hrnečky byly jeden za 75 grošíků a bylo jich    všech. 
Nejlevnější stál    ceny nejdražšího a bylo jich o    více než nejdražších.
5. Kolik stál jeden nejlevnější hrneček a kolik jich bylo celkem?



Mlynáříček nikdy nepřišel  na návštěvu s prázdnou.  Petrovi přinesl 
puškvorec na kořalku a mlynářce nějakou rybu. Posledně to byla štika. 
Vážila bez 50 dkg 4 kg a měřila     metru a 2 cm. 6. Kolik gramů vážila 
a  kolik centimetrů měřila?

240 letý hastrman měl tři syny. Vrbička byl o    mladší než jeho otec.
Skokan byl o    a 4 roky mladší než otec a věk nejmladšího Žabky Skokan byl o    a 4 roky mladší než otec a věk nejmladšího Žabky 
tvořil rozdíl součtu let obou starších bratrů a věku otce.
7. Spočítej věk každého z dětí.

Mlynář Petr měl dcerku. Narodila se před     roku. 
8. Jak byla tehdy stará?



Mlynáříček Petrovi k narození dcery poslal dárek. Vzácnou rybí 
šupinku, která mu splní 3 přání. Ale bude ji moci použít, až vyřeší 
kouzelné zaklínadlo. 9.  Pomůžete mu? Tajenku tvoří zbytky.

(3 204 + 1503) : 100 =                                        1482 : 41 =
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(3 204 + 1503) : 100 =                                        1482 : 41 =
226 : ( 93 : 3) =                                                     104 : 5 =
586 : 73 =                                                              (73 x 5) : 60 =             
81 : 12 =                                                                (698 – 568) : 20 =

1767 : 32 =                                                            4481 : 63 =
1001 : 1000 =                                                        (2 x 6 – 2) : 3 =
19 : 4 =                                                                   1083 : 90 =



10.Poslední úkol je pro chytré a přemýšlivé hlavy.
Mlynář Petr měl u mlýna velkou zahradu. Zasadil do ní 10 jabloní 
do dvou řad tak, že v jedné řadě bylo 6 stromů a ve druhé 5.
Jak to bylo možné? Najdeš více možností?



Řešení: 1.  Kolo se točilo 540 minut a otočilo se 1080 krát.

2.  20 q
3.  5x
4.  12
5.  nejdražších je 8, nejlevnější stojí 25 grošíků a je jich 12
6.  váha  3500 g , míra 77 cm
7. Vrbička  160 let, Skokan 116 let, Žabka 36 let
8. 3 měsíce
9. Ryby rak, plný sak

10. různě do kříže.




