
Matematika 9. ročník 

 Vypočítej příklady na procenta z přiloženého PL – příklady 1.,2.,3. vypočítej do sešitu 

 Desetinná čísla –  PL – násobení a dělení desetinných čísel – zadané úkoly vyplň do 

PL a cvičení 1 (tabulka) vypočítej a napiš do školního sešitu ( pokud jste si sešity 

nevyzvedli, vypracujte na papír) 

 

 

Sledujte každý den od 9:00 (pondělí – pátek)  na ČT 2 program Učí TELKA, určitě 

Vás tam něco zaujme, co si můžete vyzkoušet( je tam i ROZCVIČKA!!!) 

 . 

 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/, 

www.onlinecviceni.cz (matematika 1. stupeň).  Stránky znáte, procvičovali jsme z 

nich ve třídě, najdete si vždy procvičování a příslušné učivo. Můžete procvičovat vše, 

co už jsme probrali. 

 

 

 

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 

Úkol 1 

1. Koupíme 10 jogurtů po 7,80 Kč, 10 rohlíků po 1,90 Kč. Odhadni, zda 

stačí na nákup stokorunová bankovka, a potom spočítej, kolik zaplatíme. 
 

2. 
Jdeš si koupit 10 sešitů po 6,50 Kč, 10 sešitů po 4,90 Kč a 10 sešitů po 5,30 Kč.  

Maminka ti dala 200 Kč. Bude ti to stačit? Kolik korun ti vrátí? 
 

3. 
Paní učitelka koupila do třídy 100 výkresů formátu A4 po 1,50 a formátu A3 po 

2,80 Kč. Kolik budou výkresy stát? 
 

4. 
Jak vysoký by byl sloupec 10 cihel, je-li každá 6,5 cm vysoká?  

Jak vysoký by byl sloupec ze 100 cihel? Vešel by se do třídy? 

 

 

5. 
Na poště prodala úřednice 100 známek na pohlednice, jednu za 7,50 Kč, a 100 

pohledů, jeden za 5,70 Kč. Kolik utržila celkem za známky a pohlednice? 
 

6. 
1 metr látky stojí 122,80 Kč.  

Kolik stojí 10 m téže látky? 
 

 

 

https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/


 

Úkol 2 

Vypočítej, jak dlouhá by byla řada deseti za sebou těsně vyrovnaných mincí s hodnotou 2 Kč, 

deseti pětikorun a deseti dvacetikorun. 

 

 

 

Zda bylo tvé počítání 

přesné, snadno ověříš tak, 

že změříš délku deseti 

vedle sebe položených 

mincí. Výsledek měření 

porovnej s výpočtem. 

 

 

 

 

Úkol 3 

Vybarvi stejnou barvou kroužky s údaji, které vyjadřují tutéž hmotnost (budeš potřebovat čtyři 

pastelky). 

 

 

Naměřený průměr v cm 10 mincí v řadě v cm 
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