
SLOVNÍ  ÚLOHY 

 

1. Za tři dny ušli žáci na výletě 65 km. První den ušli dvakrát tolik 

jako třetí den, druhý den ušli o 10 km méně než první den. Kolik 

kilometrů žáci ušli v jednotlivých dnech? 

2. Za tři kravaty bylo zaplaceno 179Kč. Modrá kravata byla o 18% 

dražší než šedá a hnědá kravata byla o 20 Kč dražší než šedá 

kravata. Vypočti ceny jednotlivých kravat.    

3. Budík, dámské hodinky a pánské hodinky stojí celkem 1 370 Kč. 

Kolik stojí každá z věcí, jestliže dámské hodinky jsou šestkrát 

dražší než budík a pánské hodinky jsou o 200 Kč dražší než 

dámské hodinky? 

4. Součet tří přirozených čísel, z nichž každé následující je o 5 větší 

než předcházející, je 204. Která jsou to čísla? 

5. Které číslo zvětšené o 4 se rovná svému čtyřnásobku? 

6. V jedné nádobě je 23 litry vody, ve druhé 7 litrů vody. Do obou 

nádob se přililo stejné množství vody a pak bylo v první nádobě 

dvakrát více vody než ve druhé nádobě. Urči množství přilité 

vody. 

7. V jednom oddělení továrny na léky překročili plán plnění lahviček 

v prvním měsíci o 7%, druhý měsíc o 8%. Za tyto dva měsíce 

naplnili celkem 84 000 lahviček. Kolik činil měsíční plán?  

8. Na letním táboře šla jednoho dne polovina dětí na výlet, třetina 

dětí se byla koupat a 17 dětí mělo různé služby v táboře.Kolik dětí 

bylo celkem na táboře? 

9. Dva bratři uspořili společně 644 Kč. Pětina úspor jednoho se rovná 

třetině úspor druhého. Kolik Kč uspořil každý z nich? 

10. Zvětším-li trojnásobek čísla o 9, dostanu právě tolik, jako když 

k tomuto číslu přidám 19. Urči neznámé číslo. 

11. Trojnásobek čísla je o 5 větší než jeho dvojnásobek zvětšený o 3. 

Které je to číslo? 

12. Kdyby dostal Jirka 8 Kč od své sestry, která už má našetřeno 76 

Kč, měli by oba stejně. Kolik našetřil Jirka? 

13. Součet dvou čísel je 60. Jedno z nich je o 4 větší než druhé. Která 

jsou to čísla? 

14. Součet dvou čísel je 60. Jedno z nich je čtyřikrát větší než druhé. 

Která jsou to čísla?   

15. Jedna dojnice dává za den 11 litrů mléka. O kolik litrů mléka více 

dává druhá dojnice, když obě daly za 3 dny 72 litrů mléka? 

16. Na rekreaci bylo 45 lidí. Mužů bylo o 9 méně než žen. Kolik bylo 

na rekreaci žen a kolik mužů? 

17. Na výletě jeli žáci autobusem, vlakem a lanovkou. 45 žáků 

zaplatilo za jízdné 810 Kč. Za vlak zaplatili třikrát tolik než za  

lanovku. Za autobus platil každý žák o 3 Kč méně než za vlak. 

Kolik zaplatil každý žák za vlak, kolik za autobus a kolik za 

lanovku? 

18. Prodavač prodal za tři dny celkem 1 280 losů.Druhý den prodal o 

90 losů méně než první den, třetí den prodal 1,5krát více losů než 

druhý den. Kolik losů prodal první den? 

19. Do třídy chodí 31 žáků. V pondělí chyběli 3 chlapci a 2 dívky. Ten 

den byl ve třídě stejný počet chlapců a dívek.Kolik chlapců a kolik 

dívek chodí do třídy? 

20. Zmenším-li neznámé číslo o 90, dostanu 80% jeho původní 

hodnoty. Urči neznámé číslo. 

21. Auto ujelo vzdálenost mezi městy A a B za 4 hodiny. Kdyby se 

jeho průměrná rychlost zvýšila o 17 km/h, ujelo by auto tuto 

vzdálenost o hodinu dříve. Urči původní průměrnou rychlost auta a 

vzdálenost měst A a B. 

22. Vlak veze na 29 vagónech 525 tun uhlí. Některé vagóny jsou 

dvacetitunové, některé patnáctitunové. Kolik je kterých, jsou-li 

všechny plně naloženy? 

23. Vypočti velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku, je-li velikost 

druhého úhlu o 120° menší než dvojnásobek velikosti prvého a 

velikost třetího je rovna rozdílu velikostí prvého a druhého. 

24. Denní produkce mléka 630 litrů byla k odvozu slita do 22 konví, 

z nichž některé byly po 25 litrech, jiné po 35 litrech. Všechny 

konve byly plné. Kolik bylo jednotlivých konví? 

25. Tři zemědělci sklidili dohromady 2 925 kg brambor. Druhý sklidil 

o polovinu více než první a třetí sklidil o 40% více než první. 

Kolik kg brambor sklidil každý z nich? 


