
SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY 

 

1) Ve třídě je polovina žáků místních, třetina jich do školy dojíždí vlakem nebo 

autobusem a zbývajících 6 žáku jezdí do školy na kole.Kolik žáků je ve škole? 

2) Jirka nastrádal 85 Kč. Kdyby měl Vláďa o polovinu a pětinu více než má, 

měli by s Jirkou stejně. Kolik korun má Vláda ? 

3) V zemědělském družstvu pěstovali na polovině pozemku obilí, na čvrtině 

brambory, na pětine pícniny a na 21 ha řepu. Na kolika hektarech v družstvu 

hospodaří ? Určete plochu, na které pěstovali jednotlivé plodiny. 

4) Když ke třem pětinám myšleného čísla přičtu polovinu myšleného čísla, 

dostanu součet 22. Které císlo si myslím ? 

5) V souteži na návrh plakátu jsou vypsány tři ceny v celkové částce 11 400 Kč. 

Druhá cena tvoří dvě třetiny první ceny a třetí cena dvě třetiny druhé ceny. 

Jaké částky jsou vypsány na jednotlivé ceny ? 

6) V uhelném skladu rozvezli obdrženou zásilku během tří dnů. První den 

rozvezli třetinu zásilky, druhý den dvě pětiny ze zbytku a třetí den rozvezli 

300 tun uhlí. Kolik tun uhlí rozvezli první a druhý den ? 

7) Studenti Aleš, Bedřich, Cecil a Dan byli na brigádě. Celkovou odměnu si 

rozdělili takto: Aleš dostal dvě pětiny z odměny, Bedřich jednu šestinu z 

odměny, Cecil tři desetiny z odměny a Dan zbytek 648 Kč. Kolik korun dostal 

každý? 

8) Obvod rovnoramenného lichobežníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 

cm. Délka ramene je třetina délky delší základny. Určete délky základen a 

délku ramene lichoběžníku. 

9) Zahrádkář chtěl porýt zahradu o výměře 300 m
2
. První den poryl o polovinu 

méně než druhý den, třetí den o polovinu více než druhý den. Kolik m
2
 poryl 

zahrádkář každý den? 

10)  Na skládku teplárny přivezli koks. Hned první den spotřebovali polovinu 

z dovezeného množství, druhý den čtvrtinu ze zbytku a na třetí den zbylo 120 

t. Kolik koksu na skládku přivezli? 

11) Petr dostal k narozeninám velkou čokoládu. První den snědl jednu čtvrtinu. 

Druhý den polovinu zbytku a na třetí den mu zůstalo 75 g čokolády. Kolik g 

vážila celá čokoláda? 

12) Zlepšením výrobního procesu se výroba jedné součástky zrychlila o 1/3, takže 

za 1 hodinu vyrobí výrobní linka 360 součástek, Kolik sekund trvala výroba 

jedné součástky dříve? 
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13) Z měděného odlitku byly zhotoveny tři součástky. Na první součástku byla 

spotřebována polovina odlitku, na druhou dvě třetiny zbytku, třetí vážila pět 

kilogramů. Kolik vážil celý odlitek? 

14) Vypočítej, jaká byla roční tržba  v obchodě s obuví, víš-li, že v prvním 

čtvrtletí utržili jednu pětinu celkové tržby, ve druhém čtvrtletí jednu čtvrtinu, 

ve třetím čtvrtletí jednu třetinu a ve čtvrtém čtvrtletí 650 000 Kč. 

15)  Dvě pětiny ze všech žáků školy mělo na  vysvědčení vyznamenání. Devět 

desetin ze zbytku prospělo a 12 žáků neprospělo. Kolik má škola žáků? 

16) Dvě stě krabic pracích prášků bylo v obchodě narovnáno ve třech hromadách. 

V první bylo o 13 krabic více než v druhé, ve druhé o jednu pětinu více než ve 

třetí hromadě. Kolik krabic bylo ve které hromadě? 

17) Děti ve třídě pijí ke svačině mléko. Chlapci vypijí o třetinu mléka méně než 

dívky. Kolik mléka vypijí dívky, je-li ke svačině potřeba 8 l mléka? 

18) Rodiče koupili svým třem dětem puzzle. Petr složil jednu desetinu, Jana 

dvakrát více, Martin o 40 kousků méně než Jana, maminka složila o polovinu 

více než Petr a na tatínka zbylo 565 kousků. Kolik kousků měl celý obrázek? 

19) Když neznámé číslo vydělím 2, přičtu 5, výsledek vynásobím 3 a nakonec 

odečtu 10, dostanu 23. Jaké je neznámé číslo? 

20) Myslím si číslo. Když od něj odečtu 5, vydělím dvěma, k výsledku přičtu 4, to 

celé vynásobím 3 dostanu 15. Jaké číslo si myslím? 

21) Předloni se výstavy Autosalon zúčastnilo o pětinu vystavovatelů méně než 

vloni, letos se zúčastnilo o pětinu více než vloni, tedy 150 vystavovatelů. 

Kolik vystavovatelů se zúčastnilo autosalonu předloni? 

22) Dva sourozenci pomáhali tatínkovi čistit koberec o celkovém obsahu 26 m
2
. 

Radovan vyčistil o třetinu více než Honzík. Na tatínka pak zbylo 12 

m
2  

koberce. Jakou část koberce vyčistil Radovan a jakou Honzík? 

23) Na vánočním stromečku visí čokoládové figurky. Třetina je z mléčné 

čokolády, dvě třetiny zbytku z hořké a 200 g z bílé čokolády. Kolik váží 

všechny figurky dohromady? 

24) Ondra četl knihu. První den přečetl jednu desetinu, druhý den polovinu 

zbytku, třetí den 20 % nového zbytku a čtvrtý den dočetl 72 zbývajících stran. 

Kolik stránek měla kniha? 
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