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Písemné násobení trojciferným činitelem

Úkol:

Mapa:

Vypočítej příklad, výsledek ti prozradí, 
jaká je rozloha Sahary (v km²) 
 největší pouště světa.

Poušť Sahara se nachází v 
severní části Afriky. Obyvatel, 
kteří tu pobývají stále, je tu 
méně než 2 miliony. V 
centrální oblasti je i několik 
let sucho bez kapky deště.
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[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_africa.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>
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Vypočítej příklad, výsledek ti prozradí, 
jaká je rozloha Grónska (v km²) 
 největšího ostrova světa.

Písemné násobení trojciferným činitelem

Úkol:

Mapa:

Ostrov Grónsko je z 85 % 
pokryt ledem. Tento ledovec   
je druhý největší na světě     
(po Antarktidě). 
Ostrov obkloupuje Atlantský 
oceán a Severní ledový oceán.

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_north_america.png>
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Vypočítej příklad, výsledek ti prozradí, 
jaká je rozloha Ruska (v km²) 
 největšího státu světa.

Písemné násobení trojciferným činitelem

Úkol:

Mapa:

Rusko zaujímá přibližně 12% 
světové souše.Většina území  
oblast Sibiře  je pro život 
nepříznivá (nízké teploty). 
Leží na území dvou světadílů  
Asie i Evropy. 
Hlavním městem je Moskva.

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>
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162 426 : 23 = 

Vypočítej příklad, výsledek ti 
prozradí, jak dlouhá je Amazonka 
 nejdelší řeka světa.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Úkol:

Mapa:

Řeka Amazonka se nachází     
v Jižní Americe  a protéká 
několika státy. Její velká část 
se nachází v deštných 
pralesích ve státě Brazílie. 
Amazonka se vlévá                    
do Atlantského oceánu.

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_south_america.png>
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274 350 : 31 = 

Vypočítej příklad, výsledek ti prozradí,   v 
jaké nadmořské výšce leží Mount Everest 
 nejvyšší hora světa.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Úkol:

Mapa:

Hora Mount Everest 
se nachází v Asii. 
Leží v pohoří Himaláje 
a nachází se na hranici 
dvou států  Číny 
a Nepálu.

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>
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Vypočítej příklad, výsledek ti prozradí, 
jaká je rozloha Kaspického moře 
(v km²)  největšího jezera světa.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Kaspické moře se nachází na 
rozhraní Evropy a Asie. 
Pojem moře je nepřesný, protože         
se jedná o největší slané jezero.     
Na jeho březích leží 5 států: Rusko, 
Kazachstán, Turkmenistán, Írán      
a Ázerbájdžán.

4 731 588 : 12 = 

Úkol:

Mapa:

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart67778.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>
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Písemné násobení 
trojciferným činitelem

Mapa:

Rozloha Sahary 
(největší pouště světa)

je 9 100 000 km². 

Poušť Sahara se nachází v 
severní části Afriky. Obyvatel, 
kteří tu pobývají stále, je tu 
méně než 2 miliony. V 
centrální oblasti je i několik 
let sucho bez kapky deště.
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 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_africa.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>
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Rozloha Grónska 
(největšího ostrova světa)

je 2 175 000 km².

Písemné násobení 
trojciferným činitelem

Mapa:

Ostrov Grónsko je z 85 % 
pokryt ledem. Tento ledovec   
je druhý největší na světě     
(po Antarktidě). 
Ostrov obkloupuje Atlantský 
oceán a Severní ledový oceán.

 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_north_america.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>
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Rozloha Ruska
(největšího státu světa)

je 17 075 400 km².

Písemné násobení 
trojciferným činitelem

Mapa:

Rusko zaujímá přibližně 12% 
světové souše.Většina území  
oblast Sibiře  je pro život 
nepříznivá (nízké teploty). 
Leží na území dvou světadílů  
Asie i Evropy. 
Hlavním městem je Moskva.

 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>
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162 426 : 23 = 7 062

Amazonka 
(nejdelší řeka světa)
je dlouhá 7 062 km.

Písemné dělení 
dvojciferným dělitelem

Mapa:

Řeka Amazonka se nachází     
v Jižní Americe  a protéká 
několika státy. Její velká část 
se nachází v deštných 
pralesích ve státě Brazílie. 
Amazonka se vlévá                    
do Atlantského oceánu.

 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_south_america.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>
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274 350 : 31 = 8 850

Mount Everest 
(nejvyšší hora světa)

leží v nadmořské výšce 
8 850 m. n. m.

Písemné dělení 
dvojciferným dělitelem

Mapa:

Hora Mount Everest 
se nachází v Asii. 
Leží v pohoří Himaláje 
a nachází se na hranici 
dvou států  Číny 
a Nepálu.

 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>



13

Rozloha Kaspického moře
(největšího jezera světa)

je 394 299 km².

Písemné dělení 
dvojciferným dělitelem

Kaspické moře se nachází na 
rozhraní Evropy a Asie. 
Pojem moře je nepřesný, protože         
se jedná o největší slané jezero.     
Na jeho březích leží 5 států: Rusko, 
Kazachstán, Turkmenistán, Írán      
a Ázerbájdžán.

4 731 588 : 12 = 394 299

Mapa:

 výsledek

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/albums/Maps_Geography__World/normal_Continent_asia.png>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart16010.html>

[cit. 20101011]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart2242.html>
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