
Pracovní list ETČ 02 – Dělitelnost 
Příklad 1: Připomeň si pravidla pro dělitelnost čísel, která znáš ze ZŠ. Číslo je dělitelné 

dvěma, právě když  ...................................................................................................................................................................  

třemi, právě když ......................................................................................................................................................................  

4, 20, 25 a 50, právě když .........................................................................................................................................................  

pěti, právě když .........................................................................................................................................................................  

šesti, právě když ........................................................................................................................................................................  

devíti, právě když ......................................................................................................................................................................  

deseti, právě když .....................................................................................................................................................................  

Příklad 2: Rozhodni, zda platí pravidlo: Přirozené číslo je dělitelné 8, právě když je dělitelné 4 a 2. Rozhodnutí zdůvodni. 

 
 
 

Příklad 3: Vyslov pravidla pro dělitelnost přirozených čísel 12, 15 a 18. Číslo je dělitelné  

12, právě když  .....................................   15, právě když ……………………………….     18, právě když ………………………………………… 

Příklad 4: Rozhodni, podle výše uvedených pravidel, zda jsou dělitelné některým z čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 15 čísla: 

297  3 460  3 162  70 010  7 555  505 984       1 256 180 

 

Příklad 5:  Jaké číslice můžeme doplnit na prázdné místo, 
abychom získali trojmístné číslo dělitelné 3? 
  23……                   3……1                  5……6 

Příklad 6:  Jaké číslice můžeme doplnit na prázdné místo, 
abychom získali čtyřmístné číslo dělitelné 9? 
          23……5                   13……1                99…….8 

Příklad 7: Najdi množiny dělitelů čísel 1, 3, 4, 6, 7, 9, 14 ,18 a 24. Podtrhni zeleně čísla s jedním dělitelem, červeně čísla s 

právě dvěma děliteli a modře čísla s nejméně třemi děliteli. 

D(1)= ………. D(3)= ………. D(4)= ………………. D(6)= ………………. D(7)= …………. D(9)= ……….. 

D(14)= ……………………….  D(18)= ………………. D(24)= ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Příklad 8: Rozděl přirozená číslo od 1 do 30 do třech skupin podle předchozího rámečku: 

 

 

Příklad 9: Zapiš prvočíselný rozklad čísel a pro každé číslo napiš, čemu se rovnají hodnoty n, p, r, k z předchozího rámečku 

12= …………………  24=………………………  48=……………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Přirozená čísla můžeme rozdělit do tří skupin: Prvočísla: všechna přirozená čísla, která mají ………………………………………………………..  

Složená čísla: všechna přirozená čísla, která mají ……………………………………………. Jednička: má pouze jednoho dělitele, skupina sama 

o sobě, není ani prvočíslo ani složené číslo. 

Základní věta aritmetiky: Každé přirozené číslo n >1 lze zapsat jediným způsobem ve tvaru: 𝑛 = 𝑝1
𝑟1 . 𝑝2

𝑟2 . 𝑝3
𝑟3 … 𝑝𝑘

𝑟𝑘 , kde  

𝑝1 < 𝑝2 <  𝑝3 < ⋯ < 𝑝𝑘 jsou prvočísla a 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 … . 𝑟𝑘 jsou přirozená čísla. Danému zápisu říkáme prvočíslený rozklad. 



Příklad 10: Urči číslo, pro jehož prvočíselný rozklad 
platí: 
 
 
 
  

Příklad 11: Vypiš prvočísla od 1 do 50  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Poznámka: Jaké je v současnosti největší známé prvočíslo? Proč je hledání velkých prvočísel zajímavé a důležité?  

Zamysli se nad tím, jak efektivně ověříme, zda je zadané číslo prvočíslo. Je třeba dělit ho postupně všemi menšími čísly? 

Příklad 12: Ověř (bez kalkulačky), zda zadaná čísla jsou prvočísla 

323    397    899    943 

 

 

 

Příklad 13: Zjisti jakýmkoliv způsobem, zda je číslo 9 945 656 597 prvočíslo. 

Příklad 14: Při satelitním snímkování je potřeba zachytit obdélníkové území o stranách 18 km a 24 km. Satelit snímá 

povrch Země ve formě čtvercových fotografií o libovolné velikosti strany. Urči, jak pokrýt zmiňované území, co 

nejmenším počtem co největších čtverců. 

 

 

Úvaha: Navrhni postup, jak hledat největšího společného dělitele pro dvě čísla (co třeba použít prvočíselný rozklad?) 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Příklad 15: Najdi největšího společného dělitele pro čísla 36, 48, 60 a pro čísla 140, 168, 210. 

 

 

Příklad 16: Jednou z částí slavnostního zahájení olympijských her je společná skladba na hudbu. 

V průběhu skladby cvičenci vystupují ve skupinách po 18 a 24. Urči nejmenší možný počet 

cvičenců, který může skladbu nacvičovat. 

 

 

Úvaha: Navrhni postup, jak hledat nejmenší společný násobek pro dvě čísla 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Příklad 17: Najdi n(18,24) a n(14, 35, 20)                                                Příklad 18:  Vypočítej (bez kalkulačky) 
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Největší společný dělitel 

čísel a a b zapisujeme: 

D(a, b) 

Nejmenší společný násobek 

čísel a a b zapisujeme:  

n(a, b) 
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