
!Tento ČITELNĚ vypracovaný  list zaslat do 17.4.2020 na mail skotnicova1@seznam.cz, bude klasifikován! 

Něco z teorie… 

1. Vypiš, pro která přirozená čísla, znáš znaky dělitelnosti:…………………………………………………………. 

2. Proč hledáme sudá čísla:…………………………. 

3. Uveď 3 příklady sudých čísel :………………………… 

4. Vypočítej ciferný součet čísla 1362:……………………………… 

5. Proč hledáme ciferné součty:……………………………….. 

6. Číslo má na konci 5 nebo nulu, pak je :(doplň větu):…………………………… 

7. Doplň text: Je-li číslo  dělitelné 2 a 3 pak……………………………….. 

8. Co je složené číslo:…………………………………………………………………………………………… 

9. Ciferný součet čísla 1062 je  9            ano   ne                                                       

10. Číslo 235 je liché                                 ano   ne 

11. Číslo 361 je složené číslo                    ano  ne 

12. Číslo 1 000 000 je dělitelné pěti      ano ne 

 

A) Zjisti, která z čísel jsou dělitelná devíti a označ je: 

1.) 399 2.) 562 3.) 918 4.) 3 411  5.) 931 707  

 

B) Označ čísla která nejsou dělitelná 6:  

660, 63, 444, 722, 6 105, 700, 34, 54, 30, 42 600  

 

C) Z řady čísel vyber právě ta, která jsou dělitelná jak třemi, tak devíti. 
3, 18, 128, 33, 49, 12, 90, 46, 504, 343, 936, 1008, 9, 72, 54, 819 

 

D) Z daných číslic sestav všechna čtyřciferná čísla, která jsou dělitelná čtyřmi: 

       1, 3, 2, 4  

E) Doplň místo hvězdičky číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné šesti (všechny možnosti): 

1.) 4 1*2   2.) 2*2  3.) 6*6  4.) 14 20* 

 

F) TV kanál Sport 2 vysílá zápas z NHL každý druhý den. TV kanál Sport 3 vysílá zápas 

z NHL každý třetí den. Na Nový rok vysílaly zápas z NHL oba kanály. Kolik takových dnů 

v lednu bylo? 
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! Pro výuku bude platit, že fialové písmo je to, co bude zapsáno v sešitu, ostatní 

jsou komentáře a úkoly. 
 
Podívejte se nejdříve na toto video, jsou zde hezky zopakovány nejen znaky dělitelnosti, ale znovu 

připomenuto, co je to prvočíslo i vysvětlen rozklad 
 
https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs 

 
Zápis do sešitu: 

Rozklad čísla na součin prvočísel 
 

Nastudujte si v učebnici na str.145 jakým způsobem děti rozkládaly na součin prvočísel číslo 36. 

Všechny způsoby jsou správné a všechny nakonec dospěly ke stejnému výsledku. Je úplně jedno, 

v jakém pořadí jsou u příkladu prvočísla zapsaná. 

 
Učebnice  na straně 145 cv. 1 si vypracujte samostatně do sešitu. Na konci této přípravy vám 

přikládám správné řešení   

 
Rozklad čísla na součin prvočísel budeme využívat při určování nejmenšího společného násobku 

a největšího společného dělitele čísel 

 
 
Zápis do sešitu 
Nejmenší společný násobek 
 
Násobky 2     2  4   6   8   10  12  14  16  18  20  …….. 

Násobky 3     3  6   9  12  15  18   21  24  27 30 …….. 

 

Společné násobky jsou   6,  12,  18,  … 

Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3 je 6 

Zapisujeme  n (2, 3) = 6 

Moudrá věta:☻ 

Nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel je nejmenší číslo, které je těmito 
čísly dělitelné. 
 
Tato metoda lze použít u malých čísel. U čísel větších je třeba čísla rozložit na součin prvočísel 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs


Urči nejmenší společný násobek čísel 42 a 63 

 

                                                                           42  = 2 . 3 . 7                              63 = 7 . 3 . 3 
 

                                                                        2   .   21                                      7  .   9 
Rozložíme čísla na součin prvočísel 

Každé prvočíslo si pro přehlednost podtrhneme                                                            

                                                                              3  .   7                                       3  .  3 
   

                                                                                     

Z prvního čísla opíšeme všechna prvočísla,  
z  z druhého jen ta, která jsme nepoužili u prvního čísla a všechna prvočísla vynásobíme. 

n (42, 63) = 2 . 3 . 7 . 3 = 126 

Nejmenší společný násobek čísel 42 a 63 je číslo 126. 

 

 

Zde je přehledně vysvětleno určení nejmenšího společného násobku 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_iS5Wt3rqo  
Můžete prostudovat i v učebnici na str. 147 - 149 

 
 
Učebnice  na straně 148 cv. 6 a 149 cv.9 do sešitu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_iS5Wt3rqo


Tento pracovní list je dobrovolný, slouží k procvičení učiva. 
 
 

 



 

 


