
Výuka matematiky je doprovázena komunikací přes zslipnik.matematika@gmail.com 

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište a rýsujte do sešitu nebo elektronicky. 

 Procvičování:https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class

=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

 Pro náročné: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-

matematika?scroll=100 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 28. 5. 2020 

Známky: 

 Aktivita. 

 Dodržování termínů pro odevzdání – zasílejte na zslipnik.matematika@gmail.com 

 Závěrečný test – bude upřesněn. 

Vypiš test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChUOVZDNEhPQ09ORTVOTEs3TTJDNUs0RllLTS4u 

 

OPAKOVÁNÍ – DESETINNÁ ČÍSLA  

Úkol č. 1 

Zapište, mezi kterými po sobě jdoucími přirozenými čísly leží číslo: 

a) 16,2 

b) 14,09 

c) 185,907 

 

Úkol č. 2 

Z čísel 0, 2, 7, 8 sestavte nejmenší a největší desetinné číslo tak, aby  

a) číslice 7 byla na místě desetin, 

b) číslice 0 byla na místě setin, 

c) číslice 2 byla na místě tisícin. 

Úkol č. 3 

Určete, kolik setin je: 

a) 0,86   

b) 1,25 
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c) 0,3 

d) 2,5 

e) 9 

f) 14,1 

 

Úkol č. 4 

Do rámečků doplňte některý ze znaků =, ˂, ˃: 

3,46  3,2  5,06  5,3  0,078  0,177 

9,28  9,208  13,1  13,100  44,54  4,454 

5,03  5,033  70,8  7,88  2,954  2,94 

 

Úkol č. 5 

Z čísel 3,5; 3,45; 5,54; 3,05; 4,53; 3,4 vyberte ta čísla, která jsou: 

a) menší než číslo 3,5 

b) větší než číslo 3,54 

c) leží mezi čísly 3,3 a 3,6 

d) rovna číslu 3,50 

 

Úkol č. 6 

Čísla 0,23; 0,9; 0,13; 0,42; 0,6; 0,08 uspořádejte podle velikosti od nejmenšího k největšímu 

(vzestupně). Pomozte si znázorněním těchto čísel na číselné ose. 

 

Úkol č. 7 

Čísla 3,5; 3,45; 5,54; 3,05; 4,53; 3,4 uspořádejte podle velikosti od největšího k nejmenšímu 

(sestupně). Pomozte si znázorněním těchto čísel na číselné ose. 

 

Úkol č. 8 

Zaokrouhlete na desetiny: 

a) 0,394     

b) 4,205 3   

c) 0,758 1 

d) 0,038 

e) 78,993 

e) 9,454 5 

 

Úkol č. 9 

Čísla z předchozího cvičení zaokrouhlete na: 

a) celky 

b) tisíciny 

 

 Úkol č. 10 

Pro náročné - Určete všechna desetinná čísla se dvěma desetinnými místy, jejichž 

zaokrouhlením na desetiny získáme číslo: 0,8; 2,3; 5. 



 

GEOMETRIE 

Povrch krychle a kvádru 

 

Úkol č. 11 

Opakování – Podívej se na video návod Jak narýsovat krychli  

dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q 

 

Úkol č. 12 

Narýsuj krychli o délce hrany 3 cm.  

 

Úkol č. 13 

Z papíru vyrob krychli o délce hrany 3 cm.  

 

Úkol č. 14 

Opakování – Podívej se na video Jak vypočítat povrch krychle  

Dostupné z https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-51/ 

 

Úkol č. 15 

Vypočítej povrch krychle z úkolu 12 a 13. 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 16 

Jaký je povrch krychle s délkou hrany 3,5 cm. 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 17 

Povrch krychle je 360 cm2. Jak velký je obsah jedné jeho stěny? 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 18 

Jak dlouhá je hrana krychle, když víme, že povrch krychle je 24 cm2? 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 19 

Pro náročné: 

Postavíme-li na sebe dvě krychle o hraně 5 cm, dostaneme kvádr. Jaký je rozdíl povrchů 

tohoto kvádru a jedné krychle? 

 

Odpověď: 
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Úkol č. 20 

Narýsuj kvádr, jehož velikost hran jsou dlouhé 5 cm; 4 cm; 3 cm. 

 

Úkol č. 21 

Z papíru vyrob kvádr s rozměry jako v předchozím úkolu. 

 

Úkol č. 22 

Opakování – Podívej se na video Jak vypočítat povrch kvádru  

dostupné z https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-53/ 

 

Úkol č. 23 

Vypočítej povrch kvádru z úkolu 20 a 21. 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 24 

Jaký povrch má kvádr, jehož velikosti hran jsou a = 1,5 dm; b = 2 dm; c = 1 dm. 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 25  

Jaký povrch má kvádr ABCDA´B´C´D´, je-li |AB| = 5,2 dm; |BC| = 42 cm; |AA´| = 10 cm. 

Nápověda: Všechny rozměry kvádru vyjádřete nejdříve ve stejných jednotkách. 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 26 

Vnitřek plaveckého bazénu s rozměry 25 m, 12m a 1,5 m má být obložen.  

Kolik m2 obkladaček se na to spotřebuje? 

 

Odpověď: 

 

Úkol č. 27 

Pro náročné: 

Kolik barvy spotřebujeme na vymalování stěn a stropu místnosti o délce 10 m, šířce 5 m  

a výšce 285 cm, když 1 kg barvy vystačí na 6 m2? (Od povrchu stěn odečtěte 5 m2, které 

připadají na dveře a okna místnosti.) 

 

Odpověď: 
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