
2.10.2012 - A - 

1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Vypište tři vlastnosti: 
a) Sčítání 
b) Odčítání 
c) Násobení 
d) Dělení 

2. Jak je definována distributivnost násobení vzhledem ke sčítání? 
3. Definujte množinu přirozených čísel. 
4. Vypočtěte: 

=++ 30632053357324  
5. Vypočtěte: 

( ) ( ) =−−− 04378039803726713  
6. Vypočtěte: 

=⋅5420652  
7. Vydělte: 

a) =13:436  
 
b) =9:584  
 
c) =14:252  
 

8. Zaokrouhlete číslo postupně na všechny možné řády až z něj bude nula: 
19730654  

9. Určete, jak se změní součet tří čísel, jestliže prvního sčítance zmenšíme o 73 , druhého 
sčítance zvětšíme o 58  a třetího zmenšíme o 29 . 

10. Je dán rozdíl dvou čísel. Menšence zmenšíme o 52 . Jak musíme změnit menšitele, aby 
se původní rozdíl zvětšil o 86 . 

11. Součin dvou čísel je 704 . Zvětšíme-li jedno číslo o 4  a druhé nezměníme, dostaneme 
součin 792 . Určete oba původní činitele. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10.2012 - B - 

1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Vypište tři vlastnosti: 
a) Sčítání 
b) Odčítání 
c) Násobení 
d) Dělení 

2. Jak je definována distributivnost násobení vzhledem ke sčítání? 
3. Definujte množinu přirozených čísel. 
4. Vypočtěte: 

=++ 20931037457225  
5. Vypočtěte: 

( ) ( ) =−−− 02877059701742813  
6. Vypočtěte: 

=⋅5380722  
7. Vydělte: 

a) =17:428  
 
b) =9:624  
 
c) =18:288  
 

8. Zaokrouhlete číslo postupně na všechny možné řády až z něj bude nula: 
81580352  

9. Určete, jak se změní součet tří čísel, jestliže prvního sčítance zmenšíme o 82 , druhého 
sčítance zvětšíme o 63  a třetího zmenšíme o 27 . 

10. Je dán rozdíl dvou čísel. Menšence zmenšíme o 48 . Jak musíme změnit menšitele, 
aby se původní rozdíl zvětšil o 94 . 

11. Součin dvou čísel je 728 . Zvětšíme-li jedno číslo o 4  a druhé nezměníme, dostaneme 
součin 832 . Určete oba původní činitele. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


