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Výstižný popis způsobu

1. žák procvičuje dělení násobení

využití nebo metodické

na základě pochopení slovní

pokyny:

úlohy.
2. učí se správně odhadnout
výsledek

Slovní úlohy III.
1)
Paní Nováková utratila v prodejně textilu 126 Kč. V prodejně masa
utratila třikrát více a v prodejně zeleniny dvakrát méně než prodejně
textilu. Kolik utratila celkem ve všech třech prodejnách? V peněžence
měla 1 000 Kč, kolik jí zbylo?
textil…………………………………………………………………………………….
maso……………………………………………………………………………………
zelenina……………………………………………………………………………….
Za všechny nákupy celkem………………………………………………….
Z 1000 Kč jí zbylo…………………………………………………………………
2)
Fotbalista Pavel vypije každý den 2 litry vody. Za kolik dní vypije 1 hl
vody?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3)
Zatrhni možnost, která je nejblíže přesnému výsledku.
a) jeden rok má 365 dní, kolik dní mají 4 roky? a) 100 dní
b) 300 dní
c) 1500 dní
b) rok má 52 týdnů kolik týdnů májí 4 roky
a) 100 týdnů
b) 150 týdnů
c) 200 týdnů
c) jedna hodina má 3 600 sekund kolik sekund mají 4 hodiny?
a) 5 000 sekund
b) 12 000 sekund
c) 8 000 sekund
4) Zapiš kolik minut je :
5h=
min
6h=

min

3h=

min

Řešení :
1)
textil
126 Kč
maso
378 Kč
zelenina
63 Kč
Za všechny nákupy celkem
Z 1000 Kč jí zbylo 433 Kč.

567 Kč

2)
100 : 5 = 50
Pavel vypije 1 hl za 50 dní.
3)
a) jeden rok má 365 dní, kolik dní mají 4 roky? c)
b) rok má 52 týdnů kolik týdnů májí 4 roky

c)

c) jedna hodina má 3 600 sekund kolik sekund mají 4 hodiny? b)
4)
5 h = 300 min

6 h = 360 min

3 h = 180 min

