
M3_t8 

Připomeňme si: 

matematická operace: DĚLENÍ 

pojmy: DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL 

 

DĚLENÍ ČÍSLEM 10 
(DĚLENÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL ZAKONČENÝCH „0“; př. 450 : 10) 

 

1) Zapamatuj si: 

Dělíme-li číslem 10, od děleného čísla (dělence) odebereme tolik nul, 

kolik nul je v čísle 10 → v dělenci ubíráme (škrtáme) 1 nulu. 

 

2) Pozoruj příklady: 
 

 (zk: 15 * 10 = 150) 

postup: 

1) v dělenci (číslo 150) a děliteli (číslo 10) škrtneme stejný počet nul; řídíme se počtem nul v 10 → 

v obou číslech tedy škrtneme 1 nulu 

2) po vyškrtání stejného počtu nul vypočítáme zbývající příklad 15 : 1 = 15 a máme výsledek ;o) 

 

 (zk: 39 * 10 = 390) 

postup: 

1) v dělenci (číslo 390) a děliteli (číslo 10) škrtneme stejný počet nul; řídíme se počtem nul v 10 → 

v obou číslech tedy škrtneme 1 nulu 

2) po vyškrtání stejného počtu nul vypočítáme zbývající příklad 39 : 1 = 39 a máme výsledek ;o) 

 

 (zk: 60 * 10 = 600) 

postup: 

1) v dělenci (číslo 600) a děliteli (číslo 10) škrtneme stejný počet nul; řídíme se počtem nul v 10 → 

v obou číslech tedy škrtneme 1 nulu 

2) po vyškrtání stejného počtu nul vypočítáme zbývající příklad 60 : 1 = 60 a máme výsledek ;o) 

 

  (zk: 100 * 10 = 1000) 

postup: 

1) v dělenci (číslo 150) a děliteli (číslo 10) škrtneme stejný počet nul; řídíme se počtem nul v 10 → 

v obou číslech tedy škrtneme 1 nulu 

2) po vyškrtání stejného počtu nul vypočítáme zbývající příklad 100 : 1 = 100 a máme výsledek ;o) 

 

 



3) Pozoruj pravidlo na dalších příkladech: 

 
 

4) Shlédni videa: 
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/ - první video (ve videu je probíráno také násobení, 

tak si ho připomeneme, ale zajímat nás bude hlavně dělení číslem 10) 

 

5) Procvičuj: 

číslo 580 410 160 600 90 250 830 790 

:10         
 

číslo 900 40 320 1000 640 270 360 100 

:10         
 

číslo 720 180 970 530 490 10 650 260 

:10         

 
6) SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA  

Barevně označ (zvýrazni), jak zvládáš dělení číslem 10: 

 

 
 

Tomuto učivu rozumím. 

Zvládnu to sám. 

 

 

 
 

Někdy udělám chybu. 

Musím ještě procvičovat. 

 

 
 

Nerozumím tomuto učivu. 

Nezvládám to, ještě potřebuji 

pomoc. 

 

7) Učivo dále procvičuj na tomto odkaze:  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.

+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid 

 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid


DĚLENÍ ČÍSLEM 100 
(DĚLENÍ CELÝCH STOVEK ČÍSLEM 100; př. 400 : 100) 

 

1) Zapamatuj si: 

Dělíme-li číslem 100, od děleného čísla (dělence) odebereme tolik nul, 

kolik nul je v čísle 100 → v dělenci tedy ubíráme (škrtáme) 2 nuly. 

 

2) Postup: 

  
postup: 

1) v dělenci (číslo 300) a děliteli (číslo 100) škrtneme stejný počet nul; řídíme se počtem nul v čísle 

100 → v obou číslech tedy škrtneme 2 nuly 

2) po vyškrtání stejného počtu nul vypočítáme zbývající příklad 3 : 1 = 3 a máme výsledek ;o) 

  

3) Pozoruj další příklady:  

 
 

4) Shlédni video na: 
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/ - třetí video (ve videu je probíráno také násobení, tak 

si ho připomeneme, ale zajímat nás bude hlavně dělení číslem 100) 

 

 

 

 

 

(zk: 3 * 100 = 300) 
 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/


5) Procvičuj: 
 

číslo 500 200 800 100 600 300 1000 400 

: 100         

 

číslo 700 400 900 300 500 800 100 200 

: 100         

 

číslo 300 100 200 700 1000 400 900 600 

: 100         

 

 

6) SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA  

Barevně označ (zvýrazni), jak zvládáš dělení číslem 100: 

 

 
 

Tomuto učivu rozumím. 

Zvládnu to sám. 

 

 

 
 

Někdy udělám chybu. 

Musím ještě procvičovat. 

 

 
 

Nerozumím tomuto učivu. 

Nezvládám to, ještě potřebuji 

pomoc. 

 

 

7) Učivo dále procvičuj na tomto odkaze:  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.

+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid 

 

 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid

