
MATEMATIKA 6.A   DO 6.4. 8,00 napiš do sešitu, vyfoť a pošli na email PŘÍKLADY 

 

PROBĚHNE ONLINE VÝUKA VE STŘEDU V 9H. POPROSÍM MATĚJE, ABY VÁM 

PŘEDAL DO SKUPINY ODKAZ 

Znaky dělitelosti 

Do školního sešitu si zapiš do rámečku a nauč se: 

Znaky dělitelnosti: 

a) Deseti: Číslo je dělitelné deseti právě tehdy, když má na řádu jednotek nulu. 

b) Pěti: Číslo je dělitelné pěti právě tehdy, když má na řádu jednotek nulu nebo pětku. 

c) Dvěma: Číslo je dělitelné dvěma právě tehdy, když je sudé (má na řádu jednotek nulu, 
dvojku, čtyřku, šestku nebo osmičku) 

d) Třemi: Číslo je dělitelné třemi právě tehdy, když jeho ciferný součet je dělitelný třemi. 
Ciferný součet = součet všech číslic, ze kterých se dané číslo skládá. (Např. číslo 154 má 

ciferný součet 1+5+4=10, proto není dělitelné třemi; číslo 225 má ciferný součet 2+2+5=9 a 

proto je dělitelné třemi; číslo 100812 má ciferný součet 1+0+0+8+1+2=12, proto je 

dělitelné třemi. 

  
e) Šesti: Číslo je dělitelné šesti právě tehdy, když je dělitelné dvěma a třemi zároveň (musí být 

sudé a zároveň jeho ciferný součet musí být dělitelný třemi) 

f) Devíti: Číslo je dělitelné devíti právě tehdy, když je jeho ciferný součet dělitelný devíti. 

g) Čtyřmi: Číslo je dělitelné čtyřmi právě tehdy, když je jeho poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi 

nebo když má na řádech jednotek a desítek nuly. 

Znaky dělitelnosti – procvičování- napiš do sešitu,vyfoť a pošli na email 

1. Jsou dána čísla: 137, 196, 254, 358, 246, 324, 794, 225, 430, 280, 435, 174, 4035, 771, 916. 

 Vyber z nich všechna čísla, která jsou: 

 a) dělitelná dvěma   

 b) dělitelná třemi   

 c) dělitelná pěti   

 d) dělitelná deseti 

 e) dělitelná devíti 

 f) dělitelná šesti 

 g) dělitelná čtyřmi 

2. Jsou dána čísla: 134, 258, 376, 28, 76, 939, 882, 525, 384, 35, 375, 783, 502, 210, 1233. 

 Vyber z nich všechna čísla, která jsou: 

 a) dělitelná dvěma   

 b) dělitelná třemi   

 c) dělitelná pěti   

 d) dělitelná deseti 

 e) dělitelná devíti 

 f) dělitelná šesti 

 g) dělitelná čtyřmi 

 

3. Jsou dána čísla: 183, 237, 148, 784, 325, 326, 648, 125, 4425, 394, 156, 2133, 120, 462, 

 a) dělitelná dvěma   

 b) dělitelná třemi   

 c) dělitelná pěti   

 d) dělitelná deseti 

 e) dělitelná devíti 

 f) dělitelná šesti 

 g) dělitelná čtyřmi 

h) dělitelná třemi a zároveň pěti 


