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Slovní úlohy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Slovní úlohy

Anotace: 1. Tři slovní úlohy na rozvoj logického myšlení.

2. Úlohy lze využít v průběhu celé hodiny. Nejlépe jako

skupinovou práci s následným ohodnocením.

3. Na poslední stránce je zařazeno řešení úloh.



Řeš slovní úlohy:

1. Jeden pastýř pravil druhému:
„ Dej mi jednu z tvých ovcí a budu mít dvakrát tolik ovcí
než máš ty.“
Druhý odpověděl:
„ Dej mi raději ty jednu z tvých ovcí a budeme mít stejně.“
Kolik ovcí měl každý?



2. Maminka požádala Aničku, aby šla na nákup.
„V kuchyni máš v obálce peníze,“ řekla jí.

Anička vzala obálku, všimla si, že je na ní napsané číslo 98.
Vybrala peníze, bez počítání je vložila do kabelky a obálku
zahodila. V obchodě měla platit 90 Kč. Když chtěla 

zaplatit, zjistila, že jí ještě 4 koruny chybí. Nákup nechala 
v obchodě a běžela za maminkou, zda se nezmýlila, když
počítala peníze. Maminka řekla, že počítala správně, ale že
Anička nedávala pozor, když jí přikazovala, co má koupit.
V čem se Anička mýlila?



3. Jožka, Jiří  a Pavel šli do lesa na houby. Když se  vraceli,
potkali spolužáka. Ten byl zvědavý, kolik kdo z nich nasbíral

hub. Jožka mu odpověděl:
„Našel jsem dvakrát víc hub než Jiří.“
Jiří řekl: „Já jsem našel třikrát víc než Pavel.“
A Pavel zase: „Já jsem našel o 16 méně než Jiří.“
Spolužák chvíli přemýšlel a za chvíli odpověděl, kolik kdo
nasbíral hub. 
Zkuste to i vy. Využij grafické znázornění.



Řešení úloh:
1. Jeden pastýř měl 7 a druhý 5 ovcí.
2. Anička přečetla číslo na obálce obráceně a v obchodě žádala víc, než měla.

Na obálce bylo 86 a ne 98.
3. Jožka

Jirka
16

Pavel

Citace:
K práci jsem použila  knihu  Novoveský Š., Križalkovič K., Lečko I. -
777 matematických zábav a her; Knižnice všeobecného vzdělání –
Maják, SPN Praha 1971
Materiál byl vytvořen v programu PowerPoint 2010.




