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Slovní úlohy s přirozenými čísly 

 
Slovní úlohy s jednou operací 

 

Slovní úloha je úloha, ve které je popsána reálná situace 

(problém), který řešíme matematickými prostředky. 

 

Příklady cílů zařazení slovních úloh: 

 

 motivace učiva 

 získávání nových poznatků – problémové vyučování 

 ilustrace učiva 

 procvičování učiva 

 prověřování zvládnutí učiva 

 

Struktura zadání slovní úlohy:  

 

 údaje 

 otázka 

 

Zvláštní typy slovních úloh: 

 

 slovní úlohy s nadbytečnými údaji (údaje, které žák při řešení 

úlohy nepotřebuje – rozlišení údajů podstatných a 

nepodstatných) 

 slovní úlohy s chybějícími údaji (tyto údaje musí žák na výzvu 

v úloze zjistit – např. cena zboží) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktura řešení slovní úlohy: 

 
 

Úloha z praxe – reálný problém 

 

 

Studium úlohy, vyčlenění vztahů mezi objekty. 

 

 

Matematická úloha 

 

 

Řešení matematické úlohy 

 

 

 

Převod do reálné situace, ověření výsledku. 

 

 

1. Slovní úlohy na sčítání 

 

První typ úloh, se kterými se žáci seznamují.  

 

Signální slova – usnadňují žákovi volbu, jakou početní operaci použít 

(přidali, zvětšili, dostali, přijelo, přibylo, celkem, dohromady, …). 

 

Příklad 1: Petr má 10 červených kuliček a 7 modrých kuliček. Kolik 

kuliček má Petr dohromady? 

 

2. Slovní úlohy na sčítání s porovnáním 

 

Signální slova (o x více, …) 

 

Příklad 2: V horní poličce knihovničky je 7 knih, v dolní poličce je o 

4 knihy více. Kolik knih je v dolní poličce?  

 

Příklad 3: Vymyslete dalších 5 příkladů na sčítání a na sčítání 

s porovnáním (dejte pozor na to, aby zadání příkladů bylo věrohodné 



– například zadání: „Pepík chytil 10 kaprů a 9 štik. Kolik ryb chytil 

celkem?“ příliš věrohodné není.) 

 

3. Slovní úlohy na odčítání 

 

Signální slova (ubrali, zmenšili, vrátili, odjelo, ubylo, odvezli, utratili, 

….) 

 

Příklad 4: V košíku bylo 15 hrušek. Honzík tři hrušky snědl. Kolik 

hrušek zbylo v košíku? 

 

Příklad 5: Ve třídě 2. A bylo na konci 2. hodiny 21 žáků. O přestávce 

odešli dva žáci k lékaři. Kolik žáků bylo ve třídě na začátku 3. 

hodiny? 

 

4. Slovní úlohy na odčítání s porovnáním 

 

Signální slova (o n méně, o n více, …) 

 

Příklad 6: Ve třídě 2. A je 20 žáků. Ve třídě 2. B je o 2 žáky méně. 

Kolik žáků je ve třídě 2. B? 

 

Příklad 7: Na parkovišti je 6 osobních aut a 4 nákladní auty. O kolik 

více je parkovišti osobních aut než aut nákladních? 

 

Příklad 8: Vymyslete 5 příkladů na odčítání a na odčítání 

s porovnáním. 

 

5. Slovní úlohy na násobení 

 

Signální slova (… v každém … je n …, …) 

 

Příklad 9: Ve třídě 2. A je v řadě u okna 5 stolků. U každého stolku 

sedí 2 žáci. Kolik žáků sedí v řadě u okna? 

 

 

 

 



6. Slovní úlohy na násobení s porovnáním 

 

Signální slova (n – krát více) 

 

Příklad 10: Na dopoledním představení v kině bylo pouze 13 diváků. 

Na odpolední představení přišlo 5 krát více diváků. Kolik bylo diváků 

na odpoledním představení? 

 

Příklad 11: Vymyslete 5 příkladů na násobení a na násobení 

s porovnáním. 

 

 

7. Slovní úlohy na dělení 

 

Signální slova (rozdělit, vytvořit, v každém stejně, …) 

 

Příklad 12: Hodná princezna dala princi Jaromírovi za úkol zahnat 15 

oveček do 5 ohrádek tak, aby v každé ohrádce byl stejný počet 

oveček.  Kolik oveček bude v každé ohrádce? 

 

Příklad 13: V hodině tělocviku se má uskutečnit turnaj ve vybíjené. 

Paní učitelka musí vytvořit z 12 dívek čtyřčlenná družstva. Kolik bude 

družstev? 

 

8. Slovní úlohy na dělení s porovnáním 

 

Signální slova (n – krát méně než …) 

 

Příklad 14: V košíku je 12 jablek. Na talíři je třikrát méně jablek, než 

v košíku. Kolik jablek je na talíři? 

 

Příklad 15: Vymyslete 5 příkladů na dělení a na dělení s porovnáním. 

 

9. Slovní úlohy na dělení se zbytkem 

 

Signální slova (kolik zbyde?, …) 

 

 



Příklad 16: Zlá princezna dala princi Jaroslavovi za úkol zahnat 20 

oveček do 6 ohrádek tak, aby v každé ohrádce byl stejný počet 

oveček.  Může princ svůj úkol splnit? Kolik oveček princi zbyde? 

 

Příklad 17: 17 členek tanečního souboru se má rozdělit do dvojic. 

Kolik bude dvojic a kolik dívek zbyde? 

 

 

 

Slovní úlohy: 
 

Následující úlohy řešte pouze s použitím základních početních 

operací s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení). 

Snažte se vyřešit úlohy bez použití rovnic či jejich soustav. 

 

1. Myslím si číslo. Když ho vynásobím sedmi a pak přičtu sedm, 

vyjde mi číslo 777. Které číslo jsem si myslel? 

 

2. Součet dvou čísel je 444. Jedno z nich je o 4 menší než druhé. 

Jaká jsou to čísla? 

 

3. Součet dvou čísel je 579. Jedno z nich je o 13 větší než druhé. 

Jaká jsou to čísla? 

 

4. Myslím si číslo. Když jej vynásobím 5, přičtu 10 a výsledek 

vydělím 2, dostanu číslo 125. Které číslo si myslím? 

 

5. Součet dvou čísel je 555. Jedno z nich je čtyři krát větší než 

druhé. Jaká jsou to čísla? 

 

6. Poměr dvou čísel je 3:4. Jejich součet je 56. Jaká jsou to čísla? 

 

7. Pepa a Lojza mají dohromady 76 hliněných kuliček. Lojza má o 

12 kuliček více než Pepa. Kolik kuliček má každý z nich? 

 



8. Marie a Růžena mají dohromady 264 korun. Aby měly obě 

stejně, musela by Marie dát Růženě 12 korun. Kolik korun má 

každá z dívek? 

 

9. V bonboniéře bylo 64 bonbónů. Přišel Honza a nějaké snědl. Pak 

přišla Jana a snědla dvakrát více bonbónů, než Honza. Franta 

snědl třikrát více bonbónů než Honza. Na Marii zbyly nakonec 4 

bonbóny. Kolik bonbónů snědla Jana? 

 

10. Karel měl o 7 bonbónů více než Petr. Vsadili se o 5 

bonbónů a Karel prohrál. Kdo má nyní více bonbónů a o kolik? 

 

11. Josef měl o 3 kuličky méně než Jan. Vsadili se o 10 kuliček 

a Josef vyhrál. Kdo má nyní více kuliček a o kolik? 

 

12. Čtyři preclíky a dvě piva stojí 76 korun. Dva preclíky a 

čtyři piva stojí 104 korun. Kolik stojí pivo a preclík? 

 

13. Zahradník pěstuje rajčata a vyrábí k nim podpěrné tyčky o 

délce 120 cm. Když si koupil si 8 latí o délce 3,7 m a tyčky z 

nich nařezal, zjistil, že mu ještě 6 tyček chybí. Kolik rajčat má 

zahradník na záhoně? 

 

14. Obchodní zástupce pivovaru najede měsíčně průměrně 

6000 km. Jak dlouho se věnuje svému povolání, jestliže si 

spočítal, že ujel už 1,2 milionu kilometrů? 

 

15. Mladý klavírista cvičí sedm dní před koncertem 5 hodin 

denně. Kolik je to celkem minut? A kolik sekund? 

 

16. Majitelka obchodu prodala dva veletucty košil, každou za 

350 Kč. Kolik korun utržila? O kolik korun by utržila více, 

kdyby košile prodávala po 360 korunách? 

 

17. Nákladní auto má odvézt 53 tun písku. Po 6 jízdách zbývá 

ještě 11 tun. Kolik tun písku se vejde na auto? Kolikrát musí 

auto ještě jet? 



18. Kuchař na skautském táboře peče koláče, které se při 

podávání dělí na čtvrtiny. Kolik koláčů musí kuchař upéci, je-li 

na táboře 38 skautů? 

 

19. Zahradník sází na záhon sazeničky kedlubnů do 6 

rovnoběžných řad po 25 sazeničkách. Mezi sousedními 

sazeničkami je vzdálenost 15 cm, mezi sousedními řadami je 

vzdálenost 20 cm. Jaké má záhon rozměry, jestliže krajní řady i 

krajní sazeničky jsou vzdálené 15 cm od okraje záhonu? 

 

20. Rovný plot, dlouhý 45,9 m je napnut na 18 sloupcích, které 

jsou od sebe stejně daleko. Jaká je vzdálenost mezi sousedními 

sloupky? 

 

21. Držáky sušáku na prádlo jsou od sebe 370 cm vzdálené. 

Mezi nimi musíme natáhnout 7 šňůr, které nesmí být 

nastavované. Šňůra je v prodeji v klubcích o délce 8 m. Cena 

klubka šňůry je 52 Kč. Kolik klubek musíme koupit? Kolik 

utratíme? Je možné nějak ušetřit? 

 

22. Dva dělníci mají vyrobit stejný počet součástek. Když 

první dělník vyrobil 163 součástek a druhý dělník 209 

součástek, zbývalo prvnímu vyrobit ještě třikrát více než 

druhému. Kolik součástek mají dělníci vyrobit? 

 

23. (Dle S. Leacocka) A a B se vydali na chodecký závod. A je 

lepší chodec než B; z toho důvodu v okamžiku, kdy A ušel 32 

km a B 26 km, zbývala B do cíle 4 krát delší trasa, než A. Jakou 

délku měla celá trasa chodeckého závodu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Následující úlohy na trojčlenku a na měřítko mapy řešte opět bez 

použití rovnic nebo jejich soustav: 
 

Trojčlenka: 

 

1. Petr si koupil 4 sešity celkem za 48 Kč. Kolik by stálo 9 sešitů? 

 

2. Dělník vyrobí za tři hodiny 15 výrobků. Za kolik hodin při 

stejném tempu by vyrobil 35 výrobků? 

 

3. Automobil ujel rovnoměrným pohybem za 5 hodin 310 km. Za 

jak dlouho ujel 124 km? Kolik kilometrů by ujel při stejné 

rychlosti za 8 hodin? 

 

4. Jarmila si koupila 11 časopisů za 132 Kč. Kolik by zaplatila za 9 

časopisů? Kolik časopisů by si mohla koupit za 84 Kč? 

 

5. Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik 

dělníků musí pracovat, aby byl úklid hotový již za 4 hodiny? 

 

6. 2 zedníci omítnou chodbu za 54 hodin. Za jak dlouho by omítlo 

chodbu 9 zedníků? 

 

7. 8 zaměstnanců splní zakázku za 85 hodin. Po 21 hodinách 

museli 3 zaměstnanci odejít na jinou práci. Za kolik dalších 

hodin bude zakázka splněna? 

 

8. Šest studentů uklidilo v minulém školním roce tělocvičnu za šest 

hodin. Kolik studentů bude třeba na úklid letos, má-li být 

uklizena za 7 200 s? 

 

9. Bazén by se napustil třemi stejnými přívody za 52 hodin. Po 20 

hodinách byly přidány ještě další dva přívody. Za kolik hodin se 

bazén napustí? 

 

10. Za 4 kg papíru dostaneme ve sběrně 2 Kč. Kolik kilogramů 

musíme nasbírat, abychom si mohli koupit automobil za 235 000 

Kč? 



 

11. Na mapě s měřítkem 1:25 000 jsou dvě místa vzdálena 5 

cm. Jak daleko jsou od sebe ve skutečnosti? 

 

12. Na mapě, na které 1 cm odpovídá 4 km ve skutečnosti, jsou 

dvě města vzdálena 11 cm. Jak jsou od sebe vzdálena ve 

skutečnosti? Jaké měřítko má mapa? 

 

13. Dvě vesnice, vzdálené 16 km jsou znázorněna na mapě, 

kde 2 cm odpovídají 4 km. Jak jsou od sebe vzdálena na mapě? 

Jaké je měřítko mapy? 

 

14. Mapa má měřítko 1:75 000. Jak daleko jsou od sebe 

zobrazena na mapě, pokud je jejich skutečná vzdálenost 56 km? 

 

 
 



 
 

 


