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Anotace: 
Pracovní list obsahuje cvičení zaměřené na slovní úlohy 

 

- žáci řeší slovní úlohy  

- žáci znají početní operaci násobení 

- žáci dělají zápis, výpočet a odpověď 

 

Zdroje: Vlastní 

Pomůcky: Pracovní list, tužka, pero 

  

Zkušenosti z pilotáže: - Žáci řešili slovní úlohy 

- Dělali zápis slovních úloh 

- Úkoly byly pro žáky srozumitelné, práce je bavila 

 

 

 

 

 



Zadání: 

 

1. Pejsek a kočička myli podlahu. Kočička koupila mýdlo za 5 Kč. Pejsek koupil kartáč  

2 krát dražší. Kolik stál kartáč? 

 vypočítej: _______________________ 

 odpověď: _______________________________________________________ 

 

 

2. Budulínek neposlechl dědečka a babičku a sedl lišce na ocásek. Liška udělala  

3 krát 3 skoky po světnici a utíkala s Budulínkem do lesa. Kolik udělala liška celkem 

skoků? 

vypočítej: _______________________ 

odpověď: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Bobek a Lolek se při ranní rozcvičce pořádně snažili. Bobek udělal 4 dřepy, Lolek udělal  

4 krát více dřepů. Kolik dřepů udělal Lolek? 

vypočítej: _______________________ 

odpověď: : _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

 

1. Pejsek a kočička myli podlahu. Kočička koupila mýdlo za 5 Kč. Pejsek koupil kartáč  

2 krát dražší. Kolik stál kartáč? 

mýdlo  5 Kč 

kartáč  2 krát dražší 

celkem  ? 

vypočítej: 5 . 2 = 10 

odpověď: Kartáč stál 10 Kč. 

 

 

2. Budulínek neposlechl dědečka a babičku a sedl lišce na ocásek. Liška udělala  

3 krát 3 skoky po světnici a utíkala s Budulínkem do lesa. Kolik udělala liška celkem 

skoků? 

vypočítej: 3 . 3 = 9 

odpověď: Liška udělala 9 skoků. 

 

 

 

 

3. Bobek a Lolek se při ranní rozcvičce pořádně snažili. Bobek udělal 4 dřepy, Lolek udělal  

4 krát více dřepů. Kolik dřepů udělal Lolek? 

Bobek  4 dřepy 

Lolek  4 krát více dřepů 

celkem  ? 

vypočítej: 4 . 4 = 16 

odpověď: Lolek udělal 16 dřepů. 

 


