
5.3.2013 - A - 

1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Napište všechna prvočísla větší než 50  a menší než 70 . 
2. Rozhodněte, zda je číslo 211  prvočíslo. Kterými prvočísly je nutné dělit toto číslo při 

rozhodování, zda je prvočíslem? 
3. Rozložte na prvočinitele číslo 9405 . 

4. Určete ( )0081,2601,900D . 
5. Najděte nejmenší číslo, které lze rozložit na součin pěti různých prvočísel. 
6. Kolika různými způsoby (bez ohledu na pořadí sčítanců) je možné vyjádřit číslo 20  

jako součet tří prvočísel? 
7. Doplňte chybějící slova do následujícího tvrzení: 
 

Při rozhodování, zda dvojciferné číslo je, nebo není  ________________ , 

stačí zkoumat, zda je dělitelné čísly  ___ , 3, ___ , ___ . 
 
 
 
 
 
 
1. 53, 59, 61, 67. 
2. Ano, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
3. 115329405 32 ⋅⋅⋅=  

4. ( ) 3633220081,2601,900 =⋅⋅⋅=D  
5. 3102117532 =⋅⋅⋅⋅  
6. 135220 ++=  nebo 117220 ++=  
7. Při rozhodování, zda dvojciferné číslo je, nebo není prvočíslo (složené číslo), stačí 

zkoumat, zda je dělitelné čísly 2, 3, 5, 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.2013 - B - 

1.M 

Jméno a příjmení: 

Ř E Š E N Í  
 

MATEMATIKA 

Zadání: 

1. Napište všechna prvočísla větší než 70  a menší než 90 . 
2. Rozhodněte, zda je číslo 211  prvočíslo. Kterými prvočísly je nutné dělit toto číslo při 

rozhodování, zda je prvočíslem? 
3. Rozložte na prvočinitele číslo 9603 . 

4. Určete ( )2961,3201,840D . 
5. Najděte nejmenší číslo, které lze rozložit na součin pěti různých prvočísel. 
6. Kolika různými způsoby (bez ohledu na pořadí sčítanců) je možné vyjádřit číslo 20  

jako součet tří prvočísel? 
7. Doplňte chybějící slova do následujícího tvrzení: 
 

Společný  _________  dvou nebo několika čísel je takové číslo, které dělí 

_________ z těchto __________ . 
 
 
 
 
 
 
1. 71, 73, 79, 83, 89 
2. Ano, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
3. 115329603 23 ⋅⋅⋅=  

4. ( ) 2432222961,3201,840 =⋅⋅⋅=D  
5. 3102117532 =⋅⋅⋅⋅  
6. 135220 ++=  nebo 117220 ++=  
7. Společný dělitel dvou nebo několika čísel je takové číslo, které dělí každé z těchto 

čísel. 


