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Slovní úlohy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Řešení jednoduchých úloh

Anotace: - Žáci mají za úkol vyřešit 5 slovních úloh.

Jsou řazeny od jednodušších ke složitějším.

- Podle vyspělosti je mohou děti řešit buď

samostatně nebo ve skupinách.  

- Jednotlivé úlohy lze zařazovat např. do úvodu

hodiny či na jejich konec.



Řeš slovní úlohy:

1. Pepík žije ve městě. Ale často jezdí na vesnici za 
prarodiči.  Ty udivuje svými znalostmi z matematiky. 
Jednou se ptal babičky: „Kolik nadojí vaše koza za týden 
mléka?“ Dověděl se, že asi 14 litrů. „ Tak já Ti vypočtu, 
kolik nadojí průměrně za měsíc, za čtvrt roku, za půl 
roku a za rok.“ Pepík to vypočítal. Umíš to také?



2.  Jindy dostal Pepík od dědy tento úkol: „ Spočítej, kolik 
bude přibližně vážit úroda jablek, když jedno jablko váží 
přibližně 20 dkg a na stromě se urodilo 100 jablíček. 
(Výpočet převeď na kilogramy).

3. Děda chodí denně venčit psa Alíka. Je s ním odpoledne 
na procházce 45 minut a večer o 15 minut méně. Kolik 
stráví děda s Alíkem na procházkách za týden?



4. „Pepíku,“ povídá děda, „na dvorku je několik králíků 
a několik slepic. Dohromady je tam 16 hlav a 52 nohou. 
Spočítej, kolik králíků a kolik slepic je tam.“

5.  Jednou přiběhl Pepík za babičkou a povídá: „Dal 
jsem hádanku sousedovic Bětce. Když vynásobím svůj 
věk třemi a přidám 6, dostanu věk mého otce. Rozdíl 
mezi otcovým věkem a mým je 28 let. Víš, kolik roků je 
mně a kolik mému otci?“ Bětka to spočítala. A ty?   




