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Slovní úlohy z běžného života

Předmět:

Matematika

Výstižný popis způsobu

1. - žák řeší problémovou úlohu -

využití nebo metodické

vypočítává a rozhoduje se pro

pokyny:

správné možnosti
2. - žák řeší slovní úlohu na
sčítání více čísel
- dbá na správný zápis čísel
pod sebou, formuluje odpověď
3. - řeší slovní úlohu na odčítání
- vypočítá a zapíše odpověď

PRACOVNÍ LIST 18.
1.

Rodiče se rozhodli pořídit dceři Alici malé štěňátko.
Než jí ho přivezou, musí pro něho doma připravit :
Misku na vodu
Misku na granule
Kartáče na srst
Vodítko a obojek
Pelíšek
Granule
Pamlsek

…49 Kč
…53 Kč
…86 Kč
..152 Kč
..294 Kč
..121 Kč
….5 Kč

Vyber zboží, které může Alice sama nakoupit, když má 300 korun :

2.

Zkus vypočítat, kolik by stál celý nákup za všechno zboží:
(nepočítej všechna čísla najednou)

Odpověď :
3.

Kolik korun Alici chybí na celý nákup ?

Odpověď :
Použité zdroje : http://www.psikralovstvi.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=354

PRACOVNÍ LIST 18. - Řešení
1.

Rodiče se rozhodli pořídit dceři Alici malé štěňátko.
Než jí ho přivezou, musí pro něho doma připravit :
Misku na vodu
Misku na granule
Kartáče na srst
Vodítko a obojek
Pelíšek
Granule
Pamlsek

…49 Kč
…53 Kč
…86 Kč
..152 Kč
..294 Kč
..121 Kč
….5 Kč

Vyber zboží, které může Alice sama nakoupit, když má 300 korun :
Vodítko a obojek 152
Miska na vodu
49
Kartáče na srst
86
Pamlsek
5
292
2.

Zkus vypočítat, kolik by stál celý nákup za všechno zboží:
(nepočítej všechna čísla najednou)

49
53
86
5
193

152
294
121
567

193
567
760

Odpověď : Celý nákup by stál 760 korun.
3.

Kolik korun Alici chybí na celý nákup ?
760 - 300 = 460
Odpověď : Alici chybí 460 korun.
Použité zdroje : http://www.psikralovstvi.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=354

