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Slovní úlohy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Slovní úlohy

Anotace: 1. Na čtyřech slovních úlohách si žáci procvičí různé

druhy matematických operací. Úlohy jsou určeny 

pro samostatnou práci žáků.

2. Po dokončení může následovat společná kontrola

nebo žáci mohou sami zkontrolovat svou práci dle

připravených výsledků.

3. Slovní úlohy mohou být použity i jako práce navíc

pro šikovnější žáky.



Řeš slovní úlohy:

1. Petříkovi chovají slepice a králíky. Slepic je 16 a králíků bylo minulý
týden 10. Včera se však narodilo 8 dalších. Kolik mají slepice a
králíci hlav a kolik nohou.

2. Babička koupila pro čtyři vnoučata čokolády a nanuky. Celkem
zaplatila 116 Kč. Dva nanuky stály 34 Kč. Spočítej, kolik stála
jedna čokoláda a kolik 1 nanuk.



3. 5.C sbírala kaštany a žaludy. První den přinesli žáci 64 kg kaštanů
a 15kg žaludů. Druhý den 36 kg kaštanů, třetí den 25 kg žaludů
a třicet osm kg kaštanů. Čtvrtý den 86 kg kaštanů a dvacet dva 
kilogramů žaludů. Spočítej s výhodou, kolik přinesli kilogramů
kaštanů a kolik žaludů. Kolik je to dohromady?



4. Děvčata pátých tříd soutěžila, která uplete delší šálu. V 5.A Dana
upletla šálu dlouhou 105 cm, Eva 1 m 38 cm, Petra 135 cm,
Helena 920 mm. V 5.B upletla Eliška 64 cm, Věra 1 m, Ivana 
186 cm a Dora 1 m 20 cm. Ve které třídě byla děvčata úspěšnější?
Počítej s výhodou. Urči pořadí úspěšnosti.

Jméno                                       délka                   pořadí




