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MATEMATIKA 

1.M Ř E Š E N Í 

Jméno a příjmení: 
Zadání: 

1. Kolikrát je šestinásobek čísla 112  větší než číslo rovnající se osminásobku čísla 7 . 
2. Sedminásobek neznámého čísla se rovná trojnásobku čísla 2601 . Které je to číslo? 
3. Najděte všechna čísla, která při dělení číslem 6  dávají zbytek rovnající se podílu. 
4. Vhodným rozkladem na součet nebo rozdíl zdůvodněte, že platí tvrzení: Číslo 7813  

je dělitelné 19 . 
5. Najděte všechny dělitele čísla 168 . 
6. Definujte pojem násobek čísla. 
7. Doplňte chybějící slova do následujícího tvrzení: 
 

Pokud ________  a:b  vychází _____________ , říkáme, že číslo  a  je 

dělitelné číslem  b. 
 
 
 
 
 
 
1. ( ) ( ) 1278:1126 =⋅⋅  

2. 780326013 =⋅  a 5407:7803 =  

3. 7, 14, 21, 28, 35 
4. 19900190011980037813 −+=−=  

5. { }168,84,56,42,28,24,21,14,12,8,7,6,4,3,2,1168 =D  

6. Pokud dělení ba :  vyjde beze zbytku, je číslo a  násobkem čísla b . Pokud toto dělení 
vyjde se zbytkem, není číslo a  násobkem čísla b . 

7. Pokud dělení ba :  vychází beze zbytku, říkáme, že číslo a  je dělitelné číslem b . 
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MATEMATIKA 

1.M Ř E Š E N Í 

Jméno a příjmení: 
Zadání: 

1. Kolikrát je šestinásobek čísla 84  větší než číslo rovnající se osminásobku čísla 7 . 
2. Sedminásobek neznámého čísla se rovná trojnásobku čísla 280 . Které je to číslo? 
3. Najděte všechna čísla, která při dělení číslem 7  dávají zbytek rovnající se podílu. 
4. Vhodným rozkladem na součet nebo rozdíl zdůvodněte, že platí tvrzení: Číslo 8193  

je dělitelné 19 . 
5. Najděte všechny dělitele čísla 216 . 
6. Definujte pojem násobek čísla. 
7. Doplňte chybějící slova do následujícího tvrzení: 
 

Je-li ________ sčítanec dělitelný daným číslem, je tímto číslem dělitelný i 

jejich ________ .  
 
 
 
 
 
 
1. ( ) ( ) 978:846 =⋅⋅  

2. 8402803 =⋅  a 1207:840 =  

3. 8, 16, 24, 32, 39, 48 
4. 19900190011980038193 ++=+=  

5. { }216,108,72,54,36,27,24,18,12,9,8,6,4,3,2,1216 =D  

6. Pokud dělení ba :  vyjde beze zbytku, je číslo a  násobkem čísla b . Pokud toto dělení 
vyjde se zbytkem, není číslo a  násobkem čísla b . 

7. Je-li každý sčítanec dělitelný daným číslem, je tímto číslem dělitelný i jejich součet. 
 
 
 


