
Pracovní listy pro 2. ročník – Matematika 

Práce na pondělí 9.11.2020 

1. Geometrie. 

 
2. Vypočítej. 

 

  



3. Zakresli do rámečku a vypočítej. Nezapomeň na odpověď. 

Na krmítko se sletěli dva ptáčci.  Dokážeš spočítat, kolik toho každý z nich snědl? 

Sýkorka má ráda semínka. V krmítku jich bylo 13 a ona jich 7 sezobla. Kolik semínek v krmítku zbylo? 

 

 

Sýkorka nechala v krmítku________  semínek. 

Kos má rád jeřabiny. V krmítku jich bylo 12 a kos 3 sezobl. Kolik jich v krmítku zbylo? 

 

Kos nechal v krmítku_________jeřabin. 

 

Práce na úterý 10.11.2020 

1. Spoj příklad s výpočtem.                2. Rozkládej až k vrcholu. 

 
 

 

 

 



 

3. Na krmítko se sletěli dva ptáčci.  Dokážeš spočítat a zakreslit, kolik toho každý z nich snědl? 

Vrabec má rád ořechy. V krmítku jich bylo 14 a on  jich 7 sezobl. Kolik ořechů v krmítku zbylo? 

 

 

Vrabec  nechal v krmítku________  ořechů. 

 

Drozd má rád jablka. V krmítku jich bylo 11 a drozd 4 ozobal. Kolik jich v krmítku zbylo? 

 

 

Drozd nechal v krmítku_________jablek. 

Práce na středu 11.11.2020 

1. Od čísla 15 postupně odečítej 6, 8, 10, 7, 11, 5, 13 a 14. Výsledky vyznač na číselnou 

osu. 

 
2. Vypočítej. 

 

 

 



3. Dokážeš složit obrázek jako puzzle? Obrázek pečlivě vystřihni a nalep podle 

správného výsledku na list s příklady. 

 

 



Práce na čtvrtek 12.11.2020 

1. Vypočítej. 

14-5=                       6+4=                   6+10=                   

14-6=                       6+5=                   7+4=      

14-7=                       6+6=                   13-4=                     

14-8=                       6+7=                   7+5=                      

14-9=                       6+8=                   13-5=                     

14-10=                     6+9=                   7+6=                       

 

Práce na pátek 13.11.2020 

1. Rodina Nováků šla do lesa na houby. Malá Šárka našla 7 hřibů, její bratr Petr našel 5 

lišek, tatínek našel 4 bedly a maminka 3 křemenáče. Kolik hub našli dohromady? 

            
   HŘIB                BEDLA               LIŠKA           KŘEMENÁČ 

Vypočet:  

 

 

Odpověď: Dohromady našli _____ hub. 

2. Zapiš.  

 

Všechna čísla, která jsou větší než 9 a menší než 15_____________________________________ 

Všechna čísla , která jsou větší než 7 a menší než 14____________________________________ 

Všechna čísla, která jsou menší než 18 a vetší než 10____________________________________ 

 

 


