
Desetinná čísla- slovní úlohy, dělení desetinných čísel- 14.10.2016
1, Šáteček stojí 6,70 Kč, kobliha 8,50 Kč. Kolik zaplatíš za 6 šátečků a 7 koblih? 

2, Zubní pasta stojí 29,80 Kč, kartáčky pro děti 25,80 Kč. Kolik platila maminka za jednu pastu a 3 
zubní kartáčky? 

3, Za 3 karafiáty platil tatínek v květinářství 85,50 Kč. Jaká byla cena jednoho karafiátu? Kolik by 
stálo 9 karafiátů? 

4, Eva nasbírala 13,2 kg papíru, Jirka o 0,7 kg víc a Petr o 0,36 kg méně než Jirka. Kolik kg papíru 
nasbíraly všechny děti celkem? 

5, Standa jezdí do školy autobusem. Škola je od jeho bydliště vzdálená 5,4 km. Kolik km ujede za 
týden?

6, Automatický lis vyrobil za 50 hodin provozu 1 000 kusů blatníků k horským kolům. Za kolik 
minut vyrobil jeden blatník.

7, 10 g slitiny, ze které se vyrábějí pamětní mince, obsahuje 9,5 g mědi, 0,4 g cínu a 0,1 g zinku. 
Vypočítej, kolik g mědi, cínu a zinku obsahuje stogramová pamětní mince.

8, Vypočítej součet, rozdíl, součin a podíl čísel:  3,8 a 0,19

9, Na dva pánské obleky s vestou je třeba 7,2 m látky. Kolik m látky je třeba na zhotovení 8 
obleků?

10, Je dán čtverec ABCD: a = 1,2 cm. Čtverec KLMN má stranu k o 0,3 cm větší.
          a) O kolik cm má čtverec KLMN větší obvod než čtverec ABCD? 
          b) O kolik cm2 má čtverec KLMN větší obsah než čtverec ABCD? 
11, Tři čokolády stály 54,60 Kč. Kolik korun by stálo 7 čokolád? 
12, Číslo 300 zmenši o čtyřnásobek čísla 18,02. 
13, Číslo 740 zvětši o patnáctinásobek čísla 1,96.
14, Pětinásobek čísla 11,4 zvětši o podíl čísel 25,5 a 5. 

Vypočítej + zkouška
234,76: 1,2
0,564 : 1,1
13,5 : 0,7
765,89: 0,9
87691,345 : 24
67,54 : 6,4
16,328 : 0,17
0,067 : 0,3
11,111 : 2,2
0,976 : 4,1
18,76 : 3,2
0,765 : 8
36,5 : 0,14
761,5 : 0,18


