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Gymnázium, Boskovice 
Palackého nám�stí 1, 680 11 Boskovice 

�ÍSELNÝ OBOR DO MILIARDY 

Teorie 

1.1 Zápis �ísel 
Každé p�irozené �íslo p�ed zápisem rozložíme tak, že ur�íme, z kolika jednotek, desítek, 
stovek, … je toto �íslo složeno. 
 

Jednotka �ád=po�et nul Význam �íslo 
desítka 1 10 jednotek 10 
stovka 2 10 desítek 100 
tisíc 3 10 stovek 1 000 
deset tisíc 4 10 tisíc� 10 000 
sto tisíc 5 100 tisíc� 100 000 
milion 6 1 000 tisíc� 1 000 000 
miliarda 9 1 000 milion� 1 000 000 000 
 
Jednotka �ádu 0 se rovná �íslu 1 
 
Zkrácený a rozvinutý zápis �ísel: 
 
25 045 = 2·10 000 + 5·1 000 + 0·100 + 4·10 + 5·1 

 

1.2 Porovnávání a znázor	ování �ísel na �íselné ose 
 > … v�tší než 
 < … menší než 
 
P
: 2 > 0 
 
 
 
 
Znázorníme �íslo 0, v�tší �íslo je znázorn�no vždy napravo od menšího �ísla. 
 

1.3 Po�etní operace 
S�ítání:  

532 =+  
s�ítanec + s�ítanec = sou�et 

 
Písemné s�ítání (pod sebou) – vždy za�ínáme s�ítat jednotlivá �ísla odzadu. P�i po�ítání p�es 
desítku zapíšeme jen �íslici na míst� jednotek a �íslici na míst� desítek p�ipo�teme v dalším 
kroku. 

18 134 
  2 345 
20 479 

2 3 4 1 0 
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Odítání:  

336 =−  
menšenec – menšitel = rozdíl 

Písemné od�ítání (pod sebou) – vždy za�ínáme od�ítat jednotlivá �ísla odzadu. Ptáme se 
otázkou „a kolik je“ . 

18 884 
- 1 245 
17 639 

 
Násobení:  

1234 =⋅  
�initel · �initel = sou�in 

 
Písemné násobení (pod sebou) – násobíme odzadu, �íslicí na míst� jednotek vynásobíme 
všechny �initele a zapíšeme, pokra�ujeme �íslicí na míst� desítek se stejným postupem.  

    321 
·    12 
    642 
321 

            3852 
 
D�lení:  

5210 =÷  
d�lenec ÷ d�litel = podíl 

 
Písemné d�lení – v prvním kroku zatrhneme nejmenší �íslo, do kterého se d�litel vejde. 
Vyd�líme a zbytek sepíšeme pod d�lené �íslo. Dále ke zbytku p�ipíšeme následující �íslici 
z d�lence a d�líme stejným zp�sobem. V p�ípad�, že nám v posledním kroku vyjde zbytek a my 
už nemáme žádnou �íslici, kterou bychom mohli sepsat, p�ipíšeme tento zbytek do závorky 
k podílu. 

210 : 14 = 15 
                                                                  70 
                                                                    0 

1.4 Zaokrouhlování (ur�ení p�ibližné hodnoty) 
Znak zaokrouhlování: � 

Nahoru se zaokrouhlují �ísla: 5,6,7,8,9 
Dol� se zaokrouhlují �ísla: 0,1,2,3,4 

Posuzujeme podle toho, na jaký �ád zaokrouhlujeme. Rozhodující je �íslo, které stojí 
bezprost�edn� za místem �ádu. 

Ukázka zaokrouhlování: 
Na desítky – rozhodující je �íslice na míst� jednotek … 78 �80 
Na stovky – rozhodující je �íslice na míst� desítek … 156 �200 
Na tisíce – rozhodující je �íslice na míst� stovek … 1 345 �1 000 
Na desetitisíce – rozhodující je �íslice na míst� tisíc� … 18 961 �20 000 
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Na statisíce – rozhodující je �íslice na míst� desetitisíc� … 525 389 �500 000 
Na miliony – rozhodující je �íslice na míst� statisíc� … 1 654 368 �2 000 000 
 

1.5 Desetinná �ísla 
celá �ást  necelá �ást 

 
11,34 = 11 + 0,34 

 
      desetinná �árka 
�teme: jedenáct celých, t�icet �ty�i setin 
 
Znázorn�ní na  íselné ose – v�tší �íslo bude vždy napravo od menšího 
P�: 0,32 < 0,63   �íslo 0,63 zobrazíme na �íselné ose vpravo od �ísla 0,32 
 
Po ítání s desetinnými  ísly: 
S�ítání: Ob� �ísla napíšeme pod sebe tak, aby desetinné �árky byly pod sebou, jednotky pod 
jednotky, desítky pod desítky, …. Pokud v �ísle chybí nap�. �íslice na míst� setin, p�ipíšeme 
nulu. S�ítáme stejn� jako p�irozená �ísla, na konci nezapomeneme desetinnou �árku. 
P�: Se�t�te 6,35 + 1,5  

6,35 
1,50 
7,85 

 
Od�ítání: Ob� �ísla napíšeme pod sebe tak, aby desetinné �árky byly pod sebou, jednotky pod 
jednotky, desítky pod desítky, …. Pokud v �ísle chybí nap�. �íslice na míst� setin, p�ipíšeme 
nulu. Od�ítáme stejn� jako p�irozená �ísla, na konci nezapomeneme p�ipsat desetinnou �árku. 
P�: Ode�t�te 8,23 – 2,4 

 8,23 
-2,40 
 5,83 

Násobení: Ob� �ísla napíšeme pod sebe a násobíme, na konci napíšeme desetinnou �árku podle 
po�tu desetinných míst.  
P�: Vynásobte 2,6 ·7 

 2,6 
   ·7   
 18,2 

D!lení: D�líme stejn� jako p�irozená �ísla, desetinnou �árku p�ipíšeme, když jsme ji 
„p�ekro�ili“ v d �lenci. 
P�: D�lte 21,54 : 6 

21,54 : 6 = 3,59 
                                                                35 
                                                                  54 
             0 
P�i násobení 10 a 100 posuneme desetinnou �árku o jedno, resp. dv� desetinná místa doprava. 
P�i d�lení 10 a 100 posuneme desetinnou �árku o jedno, respektive dv� desetinná místa doleva. 
1,28 ·10 = 12,8    0,4 : 10 = 0,04 
1,28 ·100 = 128    26,8 : 100 = 0,268 


