
ARIP3 Cv 10 
 
 
Zaokrouhlování 
 
Příklad: 
 

1. V den sčítání lidu žije v městě A 23 196 lidí a v městě B 10 847 
lidí. Vyjádřete dané údaje v takové podobě, který by respektoval 
tu skutečnost, že počet obyvatel se stále mění. 

 
2. Vysvětlete pojem zaokrouhlování nahoru a dolů. Jaký zápis 

používáme při zaokrouhlování? 
 
Zaokrouhlování přirozených a desetinných čísel: 
   

Zaokrouhlování na určitý řád (např. na desítky, sta, desetitisíce, 
desetiny, setiny, tisíciny atd.): ponecháme číslice zleva až do té 
číslice, která vyjadřuje řád, na který zaokrouhlujeme; na další 
místa napíšeme vesměs nuly. Přitom platí:  
a) Jestliže první číslice následující zprava za řádem, na který 
zaokrouhlujeme, je menší než 5, zaokrouhlíme číslo dolů. 
b) Jestliže první číslice následující zprava za řádem, na který 
zaokrouhlujeme, je větší než 4, zaokrouhlíme číslo nahoru. 

 
Zaokrouhlení na daný počet platných číslic: nenulové číslice zleva 
včetně řádu, na který jsme zaokrouhlili se nazývají platné číslice 
zaokrouhleného čísla (např. zaokrouhlená čísla 3,14,  0,0281, 
0,000206, 63500  mají tři platné číslice). 
 

3. Čísla:  
- 19 254 zaokrouhlete na sta, 
- 14 708 zaokrouhlete na tisíce, 
- 12 503 zaokrouhlete na desítky. 
- 143 928 zaokrouhlete na dvě platné číslice, 
- 72 781 zaokrouhlete na tři platné číslice. 

 



4. Čísla: 
- 17 432 zaokrouhlete na dvě platné číslice, 
- 287 325 zaokrouhlete na desetitisíce, 
- 2 084 109 zaokrouhlete na statisíce, 
- 39 961 zaokrouhlete na tři platné číslice, 
- 46 279 zaokrouhlete na jednu platnou číslici. 

       Na jaký řád, případně na kolik platných číslic byla čísla 
zaokrouhlena? 
 
 

5. Zaokrouhlete na desetiny čísla: 
a) 7,49,  b) 0,28,  c) 14,91, d) 0,15, e) 0,85, f) 128,371, g) 
0,4516. 

         Kolik platných číslic mají čísla po zaokrouhlení? 
 
7. Zaokrouhlete na tisíce: 
a) 7 900,  b) 144 200,  c) 36 251,  d) 5 526,  e) 12 926,17,  f) 3090,   
g) 922 600 . 

 
 
8. Zaokrouhlete na jednu platnou číslici:  
a) 7,3,  b) 0,297,  c) 297, d) 0,007 126,  e) 250,1,  f) 35 061,1 
g)  0,091. 
 
Poznámka: Při praktických výpočtech spotřeby materiálu (počtu 
prken, cihel, plechovek barvy atd.) zaokrouhlujeme nahoru. 

 
 
9. Kolik čtyřmetrových prken objedná tesař na položení podlahy, 
vypočetl-li, že jich bude zapotřebí 17,31? 
 
10. Vypočtěte hmotnost tabule plechu tvaru obdélníka o rozměrech 
1,7 m a 2,45 m, jestliže čtvereční metr tohoto plechu má hmotnost 
12,25 kg.  
a) Určete nejprve strategii řešení. 
b) Dále proveďte odhad výsledku. 
c) Proveďte výpočet se zadanými čísly.  



Násobíme-li zaokrouhlená čísla, zjistíme činitele, který má menší 
počet platných číslic a na tolik číslic také zaokrouhlíme výsledek. 
 
11. Znásobte zaokrouhlená čísla 6,327 a 8,6. Proveďte odhad, výpočet 
a správně zaokrouhlete. 
 
12. Vypočtěte podíly: 
       a) 31:8 s přesností na jedno desetinné místo, 
       b) 29:62 s přesností na dvě desetinná místa, 
       c) 0,5:38 s přesností na tři desetinná místa, 
       d) 4:1,54 s přesností na tři platné číslice. 
 
13. Z pokusného pozemku o výměře 2,4 aru bylo sklizeno 12,5 
metrického centu cukrovky. Určete, jakému hektarovému výnosu tato 
sklizeň odpovídá.  
 
14. Pomocí kalkulačky určete druhé odmocniny z daných čísel a 
výsledek zaokrouhlete na setiny. Výsledky nejprve odhadněte. 
5; 29; 314; 6256; 72 037; 576 081; 0,47; 0,80; 3,26; 35,6; 312,1; 
6 703,55.  
 
15. Ludolfovo číslo 3,14159...π =  se při počítání úloh 

zaokrouhluje na hodnotu 3,14 nebo 
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7
. Jaké prosté chyby se v obou 

případech dopouštíme a která ze zaokrouhlených hodnot je přesnější? 
Určete v procentech relativní chybu čísla π  v obou případech. 
 

16. Číslo 2 1,41421...=  se pokusíme odhadnout zlomky 
7

5
, 
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a následně hodnotou 1,41. Jaké prosté i relativní chyby se v obou 
případech dopouštíme  a která aproximace je přesnější? 
 

17. Číslo 3 1,73205...=  zaokrouhlete na desetiny, setiny a 
tisíciny. Jaké relativní chyby se přitom dopouštíme?  
 



18. Střední aproximace neúplného čísla je 15,4, jeho relativní chyba je 
2%. Určete jeho prostou (absolutní) chybu a horní a dolní mez. 
 
19. Kdo váží přesněji, lékárník, který se dopustil při vážení 2 g léku 
chyby 0,03 g nebo dodavatel uhlí, který dodal 7 q (metrických centů, 
0,7 t) uhlí s přesností na 10,45 kg? 
 
20. Jaké relativní přesnosti (v procentech) můžeme dosáhnout při 
vážení na mincíři, vážíme-li těleso s hmotností 12 kg a musíme počítat 
s prostou (absolutní) chybou 0,5 kg? 
 
21. Které ze zaokrouhlených čísel je relativně přesnější? 
 
      a) 0,217 zaokrouhleno na tisíciny nebo 0,715 zaokrouhleno na 
tisíciny. 
 
      b) 3,6 zaokrouhleno na desetiny nebo 0,34 zaokrouhleno na setiny.  
 
      c) 6300 zaokrouhleno na stovky nebo 0,35 zaokrouhleno na setiny. 
 

 
  

       


