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1. Do velkoskladu elektrospotřebičů dovezli v březnu 480 praček
a v dubnu 675 praček. V březnu jich na prodejny rozvezli 375
a v dubnu to bylo 775 praček. Kolik praček zbylo ve velkoskladu?
březen
přivezli
prodali
zbylo
celkem
zbylo

……………..
……………...
……………..

duben

nebo

březen

duben

celkem
přivezli ……………... + ……………….= ……………………
celkem
prodali ……………… + ……………… = …………………….
celkem
zbylo
……………… ‐ ……………… = …………………….

……………
……………
……………

…………… + ………… = ………….

Znázornění:

Zápis výpočtu:
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Odpověď: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. V lesní školce vypěstovali 3 500 mladých smrčků a 1 200 jedliček.
Přes zimu však jedna pětina smrčků a jedna pětina jedliček uhynula.
Kolik stromků uhynulo? Kolik stromečků přežilo?
Najdi více řešení:
Znázornění:
nebo
Výpočet: ……………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………..

………………………………………………………………….

…………………………………………………..

………………………………………………………………….

…………………………………………………..

………………………………………………………………….

Uhynulo ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přežilo ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Květinářka Eliška objednala do svého obchodu 450 růží, karafiátů
o 180 více než růží a zelené přízdoby třikrát více než růží. Kolik kusů
květin a zeleně objednala celkem?
Znázornění:
R
K
ZP
Zápis:
růže
karafiáty

Výpočet:
………………………

růže

o …………………..…než

……………….

karafiáty …………. + …………. = ……………….

zel. přízdoba ……………… krát ………….než

zel. přízdoba
Celkem:

…. . ………….. = ……………….
………………….

Odpověď: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Teta šije nové závěsy. Potřebuje ušít osm dílů. Každý díl musí
mít délku 240 cm. Kolik centimetrů závěsoviny musí teta koupit?
Kolik je to metrů a centimetrů?
Znázornění:

Výpočet: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………… cm = …………………m …………….. cm
Odpověď: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Řeš rovnice:

9 . x = 45
x = ………………..
x = ………
Zk.: …………………………..

8 + z = 52
z = ………………….
z = ………
Zk.: ………………………….

y – 72 = 144
y = ……………………..
y = …………
Zk.: ……………………………

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Do velkoskladu elektrospotřebičů dovezli v březnu 480 praček
a v dubnu 675 praček. V březnu jich na prodejny rozvezli 375
a v dubnu to bylo 785 praček. Kolik praček zbylo ve velkoskladu?
březen
přivezli
prodali
zbylo
celkem
zbylo

480
375
105

duben
675+ 105
775
5

5 ks

nebo

březen
celkem
přivezli
celkem
prodali
celkem
zbylo

duben

480 + 675.= 1 155
375 + 775 = 1150
1 155 ‐ 1 150 = 5

Znázornění:

Zápis výpočtu:
480‐375=105 105+675‐775=5

480+675=1 155
375 + 775 = 1150
1 155 ‐ 1 150 = 5

Odpověď:Zbylo 5 praček.

2. V lesní školce vypěstovali 3 500 mladých smrčků a 1 200 jedliček.
Přes zimu však jedna pětina smrčků a jedna pětina jedliček uhynula.
Kolik stromků uhynulo? Kolik stromečků přežilo?
Najdi více řešení:
Znázornění:
nebo
Výpočet: 3 500:5 = 700

3 500+1 200 = 4 700

1 200:5 = 240

4 700:5 = 940

70+240 = 940

4 700‐940 = 3 760

3 500 +1 200‐940 = 3 760
Uhynulo 940 stromků
Přežilo 3 760 stromků.

3. Květinářka Eliška objednala do svého obchodu 450 růží, karafiátů
o 180 více než růží a zelené přízdoby třikrát více než růží. Kolik kusů
květin a zeleně objednala celkem?
Znázornění:
R
K
ZP
Zápis:

Výpočet:
450

růže
karafiáty

o 180

zel. přízdoba
Celkem:

růže
než

450

karafiáty 450+ 180 = 630

3 krát více než

zel. přízdoba 3 .450 = 1 350

450+(450 +180)+(3.450) = 2 430

Odpověď: Květinářka objednala celkem 2 430 kusů květin a zeleně.

4. Teta šije nové závěsy. Potřebuje ušít osm dílů. Každý díl musí
mít délku 240 cm. Kolik centimetrů závěsoviny musí teta koupit?
Kolik je to metrů a centimetrů?
Znázornění:

Výpočet:

240.8 = 1 92 0 cm

1 920cm = 19 m 20 cm do20 metrů zbývá 80 cm
Odpověď: Teta koupí dvacet metrů látky, zbyde jí 80 cm.
5. Řeš rovnice:

9 . x = 45
x = 45:9
x =5
Zk.: 9.5=45

8 + z = 52
z = 52‐8
z = 44
Zk.: 8+44=52

y – 72 = 144
y = 144+72
y = 216
Zk.:216‐72=144
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