Pracovný list
2. ročník
ÚLOHY NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK
Adam, David a Juraj si chcú rovnako rozdeliť
vitamínové cukríky. V jednotlivých baleniach
majú po 8, 6, 18, 24 a 16 cukríkov. Ako si môžu
cukríky rozdeliť, ak nechcú balenia otvárať?
Katka si na desiatu kupuje vodu balenú v plastových fľašiach.
Majka s Tinou jej povedali, že voda z vodovodu býva zdravšia a
lacnejšia. Dievčatá zistili, koľko vody vypili v škole za týždeň.
Katka vypila 6 litrov, čo je o 7 litrov menej ako vypili Majka s
Tinou spolu. Koľko litrov vody vypili všetky dievčatá spolu?

UTOROK

Klára zbierala na lúke
margarétky. Mamičke dala 5, čo
bolo o 2 menej ako dala babke.
Kláre ostalo ešte 6 margarét.
Koľko margarét nazbierala?

V marci pršalo 7 dní. Koľko dní
pršalo v apríli, ak za obidva mesiace
spolu pršalo 23 dní?

STREDA
Gabika sa rada kúpe vo vani. Janko
sa radšej sprchuje. Pri sprchovaní
minie 40 l vody, čo je o 45 l vody
menej ako pri napustenej vani.
Koľko litrov vody minie Gabika na
kúpeľ?

V prístave kotvilo 68 lodí.
Osobných bolo o 20 menej ako
nákladných. Koľko osobných
lodí kotvilo v prístave?

ŠTVRTOK
Iveta na svoj veniec potrebovala
57 lúčnych kvetov. Simona na
svoj veniec potrebovala o 19
kvetov viac. Koľko kvetov
potrebovala na svoj veniec
Simona?

V škole je 13 futbalových lôpt, čo je o 4
menej ako basketbalových. Koľko
futbalových a basketbalových lôpt je v škole?
PIATOK
Stará mama zbierala s Paľkom vajíčka. Stará mama
dala do košíka niekoľko vajíčok. Paľko k nim pridal
9 vajíčok. V košíku potom bolo spolu 27 vajíčok.
Koľko vajíčok dala do košíka stará mama?
Na parkovisku bolo 64 áut. Červených áut bolo 12,
čo bolo o 5 menej ako strieborných. Koľko áut inej
farby (nie červenej ani striebornej) bolo na
parkovisku?
BONUS
Mamička upiekla 32 lekvárových buchiet. Dopoludnia sa zjedlo 8 buchiet,
popoludní o 4 viac ako dopoludnia. Koľko buchiet ostalo na večeru?

