
DESETINNÁ ČÍSLA II - OPAKOVÁNÍ 
 

1) Počítej zpaměti 

𝑎) 0,3 ∙ 0,8                  𝑏) 1,2 ∙ 0,4                      𝑐) 0,45 ∶ 9       

     0,6 ∙ 0,07                     0,17 ∙ 0,3                          7,2 ∶ 8     

     0,05 ∙ 0,09                  20 ∙ 0,005                        0,0036 ∶ 4     

     5 ∙ 0,008                      0,018 ∙ 0,7                       0,021 ∶ 7      

2) Zapiš pod sebe a počítej: 

𝑎) 85,32 ∙ 27,6        𝑏) 78,37 ∙ 0,8             𝑐) 2,782 ∙ 13,4 

      3,47 ∙ 0,23                8,2 ∙ 0,28                     0,047 ∙ 0,87  

3) Vypočítej 

𝑎) 0,567 ∶  9                 𝑏) 14,22 ∶ 3                    𝑐) 58,78 ∶  8  

     2,824 ∶ 4                         65,705 ∶ 5                       12,74 ∶ 7    

4) Vypočítej, zapiš správně zbytek a proveď zkoušku: 

𝑎) 65,77 ∶ 0,8        𝑏) 7,956 ∶ 0,3          𝑐) 0,064 23 ∶ 0,06   

      0,568 8 ∶ 0,05       0,672 ∶ 0,09             36,7 ∶ 0,07 

5) Vypočítej a zapiš správně zbytek: 

𝑎) 4,263 ∶ 0,05            𝑏) 23,57 ∶ 0,4               𝑐) 39,07 ∶ 0,8 

     0,075 6 ∶ 0,3                0,00 955 ∶ 0,07             0,743 ∶ 0,9 

6) Vyděl na dvě desetinná místa: 

𝑎)7,3 ∶ 0,3            𝑏) 56,69 ∶ 0,5        𝑐) 57 ∶ 0,7     

     0,867 ∶ 0,07          9,8 ∶ 0,06               1,93 ∶ 0,04 

7) Vyděl na jedno desetinné místo: 

𝑎)7,3 ∶ 0,4            𝑏) 56 ∶ 0,5        𝑐) 104 ∶ 0,7     

     0,867 ∶ 0,009       9,8 ∶ 0,04          1,93 ∶ 0,06 

8) Vypočítej:  

a) 1,6 – 3,2 : 8 

b) 0,9 . 0,04 + 0,7 . 0,3 

c) 0,3 . (7,9 – 7,4) 

d) (1,8 + 0,089) . (3,4 – 3,3) 

e) 6,7 . (0,78 – 0,77) +4,8 

f) 2,7 + 0,06 . 0,3 

g) (4,9 – 4,8) . (0,33 – 0,32) . (0,785 – 0,784) 

h) 6,3 : (0,9 – 0,2) + 0,11 

i) (3,5 – 3) . (2,8 – 2,4) 

j) (2,3 + 0,059) . (6,77 – 6,76) 

k) 7,8 + 0,056 : 7 

9) Karolína koupila 3,8 kg pomerančů po 32,50 Kč a 1,7 kg banáná po 27,90 Kč. 

Kolik jí vrátili na dvousetkorunu? 

10) Zemědělci sklidili ječmen z 10 hektarů po 4,5 tunách, oves z 20 ha po 3,9 t a 

pšenici ze 100 ha po 4,4 t. Koliktun všeho obilí zemědělci sklidili? 

11) Z 15 kg ovoce se vylisuje 11,1 kg šťávy. Kolik kilogramů šťávy se vylisuje z 

10 kilogramů ovoce? 

12) Na kolik litrů je hrníček, jestliže se do šestilitrové nádoby vejde 15 plných 

hrníčků? 

13) Zemědělci sklidili ze 14 ha 39,9 t obilí. Vypočti průměrný hektarový výnos. 

14) Jana si koupila 4,5 metrů látky a zaplatila za ni 423 Kč. Kolik korun by 

zaplatila Petra, kdyby si koupila 3,6 metrů téže látky? 

15) Jeden kg živého kapra stojí 64 Kč. Jakou hmotnost měl kapr, jestliže jsme za 

něho zaplatili 160 Kč? 

16) Za 3,5 kg mouky zaplatíme 42 Kč. Kolik zaplatíme za 7,5 kg stejné mouky? 

17) Kolika litrová je naběračka, když do třílitrové nádoby se vejde 15 plných 

naběraček? 

18) 0,072 kg čaje je rozděleno do 45 sáčků. Kolik gramů čaje je v každém 

sáčku? 

19) Hana má krok dlouhý 0,56 m. Kolik kilometrů ujde, když udělá 28 kroků? 

20) Auto ujede za hodinu 65 km. Za jak dlouho ujede vzdálenost 221 km? 

21) Pro školní kuchyni bylo zakoupeno 10 kg cibule po 4,50 Kč, 20 kusů salátu 

po 4,20 Kč a 100 kusů pletýnekpo 3,20 Kč. Kolik korun stál celý nákup? 

22) Z jedné litrové láhve sirupu za 19,80 Kč připraví kuchařky 15 litrů šťávy. 

Kolik korun stojí sirup, který potřebují na přípravu 200 litrů šťávy? 

23) Turistický oddíl urazil za 2,5 hodiny 14,5 km. Jakou vzdálenost překonal 

tento oddíl za 4 hodiny? 

24) Z pole o rozloze 7,6 ha se sklidilo 31,92 t obilí. Jaký byl průměrný hektarový 

výnos? 

25) V prodejně potravin nabízejí mražené bramborové hranolky od dvou 

výrobců. Balení o hmotnosti 2,5 kg od zahraničního výrobce je za 89,50 Kč, 

české hranolky o hmotnosti 1 000 g stojí 25,90 Kč. Od kterého výrobce je 

zboží cenově výhodnější? 

26) V rodině pana Horáka se spotřebovalo za 3 měsíce celkem 64,5 m3 vody. 

Určete průměrnou měsíční spotřebu vody. 

27) Nákladní auto ujelo za 3,5 hodiny vzdálenost 219,8 km. Kolik kilometrů ujelo 

toto auto za 6 hodin ? 

28) Karel počítá spotřebu barvy na nátěr podlahy v klubovně. Klubovna má dálku 

3,4 m a šířku 2,5 m. Na 1 m2 se spotřebuje 0,7 kg barvy. Zjisti, kolik Karel 

bude potřebovat plechovek barvy na natření podlahy, jestliže v jedné 

plechovce je 0,8 kg barvy ? 


