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Matematická pohádka

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Základní matematické operace

Anotace: 1. Žáci se seznámí s pohádkou.

2. Řeší jednotlivé úlohy na pracovních

listech

3. Společně zkontrolují výpočty. Správné

výsledky lze ohodnotit známkou



Král měl  3 dcery. Protože byly všechny již na vdávání, 
pozval na svůj hrad několik princů, aby se ucházeli o jejich 
ruku.Princezny měly rády matematiku a tak každá připravila 
několik úloh. Pokud je některý princ vyřeší, může se oženit 
s některou z nich.
Nejstarší Serafínka chtěla, aby princové vypočítali 
následující příklady:
Jestliže sečtou všechny jejich výsledky, dostanou počet 
obyvatel královského hlavního města.

Pojďte se zúčastnit jedné pohádky:



284   +   32   =                                637   +    508   = 
728   +  294  =                                411   +    399   =
875   - 380  =                             9 000   - 4 505  =
592   +  539  =                                   39   +    592  =

1 236   - 999  =                           15 328   - 436  =
2 632   - 701  = _______           12 071   - 888  =______

Počet obyvatel hlavního města je __________________.



Prostřední princezna Feliciata měla tyto požadavky: 
Každý výsledek dosaď na první místo dalšího příkladu.

12 .    4       =                                5 871  - 4 902  =
___    +  52   =                                   ___  :     3       =
___    :   20   =                                   ___  +    477  = 
___     .  35   =                                   ___   :    10     =
___ + 1 417  = _______                  ___    .    4      =________

Poslední výsledek v prvním sloupci je výška nejvyšší hory 
království tj.______m  
a ve druhém počet knih o matematice, které jsou
v královské knihovně tj. _____________.



Nejmladší dcera Graciela připravila tyto příklady
na doplňování. Součet všech doplněných čísel je 76.

3_6                 17_ _              15_ _6              _9_3_
_5_                   _9 3              _ _884              6_3_5 

_225                 _72 9              3 131_           100000

_____      +    ______    +     ________   +   _______

= 76



Z mnoha princů příklady vypočítali pouze 3.
Ale protože princezny byly také 3, mohla být svatba.
A na tu směl přijít opět jen ten, kdo vyřešil všechny 
zadané úkoly.

Mohli byste se zúčastnit také?



Řešení:

Počet obyvatel hlavního města je 37 972.
Nejvyšší hora měří 1592 m.
Počet knih o matematice je 320.
3.úloha:   366         1736 15 426           39 635

859 993 15 884 60 365
1225        2729           31310 100 000 




