Pracovný list
4. ročník
ÚLOHY NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK
V ZOO majú aj tigre. Tri
tigre zožerú za dva dni 42 kg
mäsa. Koľko kilogramov
mäsa potrebuje ZOO pre 5
tigrov na 4 dni?

UTOROK

Štvrtú triedu navštevuje 24 žiakov. Z nich
bádateľský časopis odoberá 11 žiakov,
zábavný časopis 7 žiakov a 8 žiakov
neodoberá žiadny časopis. Koľko žiakov
odoberá oba časopisy?

Hotel má stanovený počet ubytovaných hostí, aby splnil plán zisku.
Minulý rok ho navštívilo 1 458 hostí, čo bolo o 546 hostí viac, ako bolo
potrebné na splnenie plánu. Koľko hostí musí prísť za celý rok, aby bol
splnený plán zisku hotela?
V 4. A potrebujú na natieranie lavíc 32
litrov farby. Farba sa predáva v 5litrových plechovkách. Koľko plechoviek
sa musí kúpiť?
STREDA
Na farme chovajú kravy, kone a
svine. Kráv je 41, čo je o 26 viac
ako svíň. Koní je sedemkrát menej
ako kráv a svíň dokopy. Koľko
zvierat chovajú na farme spolu?

V triede je 23 žiakov. Pani učiteľka priniesla
8 súborov kociek. Koľko súborov ešte musí
priniesť, aby bol v každej lavici najviac jeden
súbor kociek?
ŠTVRTOK
Martin uložil svojich 50 kníh na päť prázdnych políc. Urobil
to tak, aby mal v každej polici o dve knihy viac ako v
predchádzajúcej, t. j. v druhej polici o dve knihy viac ako v
prvej polici, v tretej polici o dve knihy viac ako v druhej.
Koľko kníh mal v prvej polici a koľko v piatej?
PIATOK
Lístok do kina pre dospelého stojí 6
€, pre dieťa 4 €. Do kina išlo 6 detí,
čo bolo o 3 viac ako dospelých.
Koľko eur zaplatili za lístky do
kina za deti aj dospelých?

V záhrade bolo rozkvitnutých 38
kvetov. Prileteli na ne motýle aj
včely. Včely boli na 17 kvetoch, na
8 kvetoch boli motýle aj včely. Na
koľkých kvetoch boli motýle?

BONUS
Za nákup sme zaplatili 37 €. Aký najmenší počet bankoviek a mincí sme
mohli použiť na jeho zaplatenie?
V reštaurácii majú stoly so šiestimi stoličkami.
Mama chystá rodinnú oslavu, na ktorú pozve
40 ľudí. Koľko stolov majú v reštaurácii
pripraviť?

