
Výuka matematiky je doprovázena komunikací přes zslipnik.matematika@gmail.com 

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište a rýsujte do sešitu nebo elektronicky. 

 Procvičování:https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class

=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

 Pro náročné: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-

matematika?scroll=100 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020 

Známky: 

 Aktivita. 

 Dodržování termínů pro odevzdání – zasílejte na zslipnik.matematika@gmail.com 

 Závěrečný test – bude upřesněn. 

Vypiš test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChUQ09UOURMTjBQRDNRVkQ4TEI4RlQ1Nk5GRS4u 

 

OPAKOVÁNÍ - DĚLITELNOST  

Úkol č. 1 

Zopakuj si:  

Jestliže je ciferný součet daného čísla dělitelný třemi, pak je i dané číslo dělitelné třemi. 

Jestliže je ciferný součet daného čísla dělitelný devíti, pak je i dané číslo dělitelné devíti. 

 

Úkol č. 2 

V následujících příkladech určete zbytky, aniž byste dělení provedli: 

a) 789 : 3 = 

b) 4 567 : 3 = 

c) 67 327 : 3 = 

d) 11 850 : 3 = 

e) 789 : 9 = 

f) 4 567 : 9 = 

g) 57 204 : 9 = 

h) 25 225 : 9 = 
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Úkol č. 3 

Určete, kolik dělitelů má číslo: 

a) 3 

b) 15 

c) 26 

d) 58 

Úkol č. 4 

Vypište všechny dělitele čísel: 

a) 18 

b) 40 

c) 36 

d) 56 

Úkol č. 5 

Zopakuj si: 

Přirozená čísla, která mají jen dva různé dělitele (to jsou samozřejmí dělitelé), se nazývají 

prvočísla. 

 

Úkol č. 6 

Která z následujících čísel jsou prvočísla? Proč? 

3, 5, 15, 19, 21, 31, 36, 43, 49 

 

Úkol č. 7 

Rozložte na součin prvočísel čísla: 

a) 30 

b) 45 

c) 48 

d) 56 

e) 112 

f) 60 

g) 143 

h) 150 

Úkol č. 8 

Najděte největšího společného dělitele čísel: 

a) 25, 75 

b) 15, 24 

c) 35, 50 

d) 48, 40 

e) 36, 60 

f) 18, 42 



g) 68, 80, 56 

h) 96, 72, 154 

i) 108, 81, 135 

Úkol č. 9 

Najděte nejmenší společný násobek čísel: 

a) 12, 30 

b) 16, 20 

c) 6, 25 

d) 18, 42 

e) 28, 56 

f) 64, 48 

g) 12, 20, 30 

h) 28, 35, 21 

i) 36, 42, 30 

 

GEOMETRIE 

Krychle a kvádr – stěnová a tělesová úhlopříčka 

 

Úkol č. 10 

Zapamatuj si: 

Stěnová úhlopříčka je úsečka spojující dva protilehlé vrcholy jedné stěny krychle (kvádru). 

Tělesová úhlopříčka je úsečka spojující dva vrcholy, které neleží v téže stěně krychle (kvádru). 

 

Úkol č. 11 

Podívej se na video dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=lZH5zgAGj0E 

 

Úkol č. 12 

Načrtněte krychli MNOPM´N´O´P´ a vyznačte v ní (čárkovaně) alespoň dvě tělesové 

úhlopříčky. 

 

Úkol č. 13 

Načrtněte kvádr ABCDA´B´C´D´ a vyznačte v něm všechny viditelné stěnové úhlopříčky.  

Kolik jich je? 

 

Úkol č. 14 

Zobrazte kvádr PQRSTP´Q´R´S´T´, jehož hrany mají délky |PQ| = 2,5 cm, |QR| = 4 cm, 

|PP´| = 5 cm. Vyznačte v něm všechny tělesové úhlopříčky. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZH5zgAGj0E

