
VY_32_INOVACE_233

Číslo šablony:

III/2

Matematika, 6. ro ník

Datum vytvo ření materiálu:              

15.3.2012

Autor: 

Matematika
Desetinná čísla

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Určeno pro p ředmět, ro čník:

Mgr. Hana Veselá

Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma

Matematika a její aplikace

Anota ční list

Kód materiálu

Stru čná anotace:

Materiál slouží k zopakování učiva o písemném dělení desetinných čísel číslem přirozeným a to jednociferným i 
dvouciferným. Žáci dělí nejprve samostatně, potom proběhne kontrola na tabuli. V prvních dvou příkladech dělí 

žáci beze zbytku, ve zbývajících dělí na dvě desetinná místa. Důraz je kladen na správné zapsání zbytku do 
závorky za výsledkem. Žák u každého dělení provede zkoušku. 

Pracovní list

Název materiálu:

Typ materiálu:

Dělení desetinného čísla číslem p řirozeným

Matematika, 6. ročník 15.3.2012Mgr. Hana Veselá



Datum 
ověření

Třída

Dělení desetinných čísel číslem 
přirozeným

Počet žáků

Kód 

Téma hodiny Popis nápln ě hodiny

Žák si zopakuje písemné dělení desetinného čísla 
číslem přirozeným.

VY_32_ZAZNAM_233
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTČíslo a název šablony 

klíčové aktivity

16.3.2012 VI.
H     8        D    4           
H (SVP)                  D 
(SVP)  1

Záznamový arch

Název školy
Číslo projektu

ZŠ a MŠ Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.3194

16.3.2012 Mgr. Michal Balaščák

Datum Jméno ředitele Podpis ředitele

Jméno vyu čujícího Podpis vyu čujícího

Mgr. Hana Veselá



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

Dělení desetinných čísel číslem přirozeným 
 

1. Vypočítej následující příklady beze zbytku a proveď zkoušku: 

a) 4,68 : 8 = 
 
 
 
 
 

b) 2,45 : 5 = 
 
 
 
 
 
 
 

2. Následující příklady vyděl na dvě desetinná místa, zapiš zbytek do závorky za výsledek  
a proveď zkoušku: 

c) 3 027,16 : 16 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 90,5 : 12 = 



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

Dělení desetinných čísel číslem přirozeným 
 

1. Vypočítej následující příklady beze zbytku a proveď zkoušku: 

a) 4,68 : 8 = 0,585                                 ZK: 0,585 
 46                                                              ·     8  
   68                                                            4,480 
     40 
       0 
 

b) 2,45 : 5 = 0,49                                   ZK: 0,49 
 24                                                             ·    5 
   45                                                           2,45 
     0 
 
 
 
 

2. Následující příklady vyděl na dvě desetinná místa, zapiš zbytek do závorky za výsledek  
a proveď zkoušku: 

c) 3 027,16 : 16 = 189,19 (0,12)                            ZK: 189,19 
 142                                                                             ·     16 
  147                                                                          113514 
      31                                                                        18919 
       156                                                                     3027,04 
          12                                                                          0,12 
                                                                                  3027,16 
 
 
 

d) 90,5 : 12 = 7,54 (0,02)                                       ZK:  7,54 
  65                                                                              · 12 
    50                                                                           1508 
      2                                                                           754 
                                                                                  90,48 
                                                                                    0,12 
                                                                                  90,50 


