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Název sady DUM Aritmetika a algebra pro druhý stupeň ZŠ 

Číslo sady 23(441-460) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_M6-8_441-460 

Kód DUM Téma Obsah 
VY_32_INOVACE_M6-8_441 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel Číselná osa, uspořádání, porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel 
VY_32_INOVACE_M6-8_442 Sčítání a odčítání desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel – prezentace, samostatná práce žáků 
VY_32_INOVACE_M6-8_443 Násobení desetinných čísel Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000, přirozeným a desetinným číslem 
VY_32_INOVACE_M6-8_444 Lineární rovnice o jedné neznámé Lineární rovnice o jedné neznámé – výklad, příklady, samostatná práce žáků 
VY_32_INOVACE_M6-8_445 Lineární rovnice se závorkami Lineární rovnice se závorkami – výklad (prostup řešení), příklady, procvičení 
VY_32_INOVACE_M6-8_446 Lineární rovnice se zlomky Lineární rovnice se zlomky – výklad (prostup řešení), příklady, procvičení 
VY_32_INOVACE_M6-8_447 Celá čísla I Číselná osa, čísla opačná, absolutní hodnota čísla, početní výkony s DČ 
VY_32_INOVACE_M6-8_448 Porovnávání a uspořádání celých čísel Číselná osa (názorné příklady), porovnávání a uspořádání DČ 
VY_32_INOVACE_M6-8_449 Sčítání a odčítání celých čísel Procvičení od snadných příkladů k obtížnějším úlohám – sčítání a odčítání DČ 
VY_32_INOVACE_M6-8_450 Znaky dělitelnosti přirozených čísel Dělitelnost, znaky dělitelnosti – výklad, příklady, samostatná práce žáků 
VY_32_INOVACE_M6-8_451 Prvočísla, čísla složená Prvočísla, čísla složená, rozklad na součin prvočísel 
VY_32_INOVACE_M6-8_452 Násobení a dělení celých čísel Procvičení od snadných příkladů k obtížnějším úlohám – násobení a dělení DČ 
VY_32_INOVACE_M6-8_453 Početní operace s celými čísly  Čísla opačná, porovnávání, uspořádání, sčítání, odčítání, násobení a dělení DČ 

VY_32_INOVACE_M6-8_454 Nejmenší společný násobek 
Násobek, nejmenší společný násobek (zpaměti), nesoudělná čísla, rozklad na 
součin prvočísel, slovní úlohy 

VY_32_INOVACE_M6-8_455 Největší společný dělitel Dělitel, největší společný dělitel (zpaměti), rozklad na součin prvočísel 
VY_32_INOVACE_M6-8_456 Číselné výrazy Hodnota číselného výrazu, přednosti početních výkonů, mocnina a odmocnina č. 
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VY_32_INOVACE_M6-8_457 Jednočleny a mnohočleny 
Příklady jednočlenů a mnohočlenů, číselné výrazy vyjádřené slovně, hodnota 
výrazu s proměnnou 

VY_32_INOVACE_M6-8_458 Úprava číselných výrazů Sčítání, odčítání, násobení a dělení číselných výrazů – výklad, příklady, procvičení 
VY_32_INOVACE_M6-8_459 Desetinná čísla - dělení Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, přirozeným a desetinným číslem 
VY_32_INOVACE_M6-8_460 Desetinná čísla – souhrnné opakování Sčítání, odčítání, násobení a dělení DČ, přednosti početních výkonů 
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