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Anotace

Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění 
či ověření znalosti učiva o desetinných číslech. Přináší postup při správném 
násobení a dělení  desetinných čísel 10, 100, 1000. Přináší také řešené 
příklady k procvičení.
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Jazyk Čeština

Očekávaný 
výstup

Rozlišuje číselné řády. Čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi 
základní početní operace. 

Speciální 
vzdělávací 

potřeby
- žádné -

Klíčová slova násobení, dělení, desetinné číslo, desetinná čárka, desetiny, setiny, tisíciny
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materiálu

Pracovní list
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Cílová skupina Žák

Stupeň a typ 
vzdělávání

Základní vzdělávání – lehké mentální postižení - druhý stupeň
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12 - 15 let

Celková velikost 60 kB



Jméno:……………………………..

DESETINNÁ ČÍSLA – násobení a dělení 10, 100, 1000

1.      Doplň výrok:

Desetinné číslo násobíme 10, 100, 1000 tak, že číslo …………………

a desetinnou čárku ……………………….. o jedno (dvě, tři) místo 

………………………… . 

Desetinou čárku posouváme o tolik míst, kolik …………….. obsahuje 

činitel, jímž desetinné číslo násobíme.

2.     Vynásob desetinné číslo:

4,321
deseti:        4,321  x      10   = ……………….……

stem:          4,321  x    100   = ………………….…

tisícem:      4,321  x  1000   = ……….……..……. 

3.     Vynásob:

číslo . 10 . 100 . 1000

0,2

1,09

3,7

0,05

4,004

20,6

80,3

0,914



4.     Doplň výrok:

Desetinné číslo dělíme 10, 100, 1000 tak, že číslo ………………… a 

desetinnou čárku ……………………….. o jedno (dvě, tři) místo 

………………………… . 

Desetinou čárku posouváme o tolik míst, kolik …………….. obsahuje 

dělitel, jímž desetinné číslo dělíme.

5.    Vyděl desetinné číslo:

6,7
deseti:       6,7       :      10   = ……………….……

stem:          6,7       :    100   = ………………….…

tisícem:     6,7       :  1000   = ……….……..…….

6.    Vyděl:

číslo : 10 : 100 : 1000

20,4

411,9

3,7

54,5

144,4

20,6

780

0,9
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