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Anotace: 
 Pracovní list obsahuje cvičení zaměřené na slovní úlohy (sčítání a 

odčítání desítek do 100) 

- žáci znají čísla do 100 

- žáci znají početní operace sčítání a odčítání, znaménka rovnosti 

- žáci řeší jednoduché slovní úlohy 

Zdroje: Vlastní; obrázky: www.office. microsoft.com 

Pomůcky: Pracovní list, tužka, pero 

  

Zkušenosti z pilotáže: - Žáci řešili jednoduché  slovní úlohy 

- Tvořili krátké zápisy ke slovním úlohám 

- Úkoly byly pro žáky srozumitelné, práce je bavila 



Zadání: 

V HRAČKÁŘSTVÍ 

(sčítání a odčítání desítek do 100) 

  

 

  

70 Kč 20 Kč 90 Kč 30 Kč 50 Kč 

Péťa si ušetřil 100 Kč. Za ně si koupil mašinku. Kolik korun zaplatil? Kolik korun 

mu paní prodavačka vrátila? 

vypočítej: ______________________________________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Markétka si také uspořila 100 Kč. V obchodě si koupila medvídka a míč. Kolik 

korun zaplatila? Kolik korun jí paní prodavačka vrátila? 

vypočítej: __________________________    __________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Eliška si chce koupit panenku, míč a píšťalku. Kolik korun si musí Eliška našetřit? 

znázorni: ______________________________________________________ 

vypočítej: ______________________________________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

Co si vybereš ty? Kolik korun za svůj nákup zaplatíš? 



Řešení: 

V HRAČKÁŘSTVÍ  

(sčítání a odčítání desítek do 100) 

  

 

  

70 Kč 20 Kč 90 Kč 30 Kč 50 Kč 

Péťa si ušetřil 100 Kč. Za ně si koupil mašinku. Kolik korun zaplatil? Kolik korun 

mu paní prodavačka vrátila? 

vypočítej: mašinka stojí 90 Kč; 100 Kč – 90 Kč = 10 Kč 

odpověď: Zaplatil 90 Kč. 

Paní prodavačka mu vrátila 10 Kč. 

Markétka si také uspořila 100 Kč. V obchodě si koupila medvídka a míč. Kolik 

korun zaplatila? Kolik korun jí paní prodavačka vrátila? 

vypočítej: medvídek stojí 70 Kč a míč stojí 30 Kč; 70 Kč + 30 Kč= 100 Kč 

100 Kč – 100 Kč = 0 Kč 

odpověď: Zaplatila 100 Kč. 

Paní prodavačka jí vrátila 0 Kč. 

Eliška si chce koupit panenku, míč a píšťalku. Kolik korun si musí Eliška našetřit? 

znázorni: panenka stojí 50 Kč, míč stojí 30 Kč, píšťalka stojí 20 Kč 

vypočítej: 50 Kč + 30 Kč + 20 Kč = 100 Kč 

odpověď: Eliška si musí našetřit 100 Kč. 



Co si vybereš ty? Kolik korun za svůj nákup zaplatíš? 


