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Matematika 6. ročník 
 

Práci na úkolech pro období od 15. 4. – 30. 4. si rozlož sám na více hodin. Nedělej vše 
najednou, ať se můžeš věnovat i ostatním předmětům. 
 
Zadání: 
1. nejdříve si procvič „DĚLITELNOST čísel“, vyřeš pracovní list č. 3 

- ten vyřeš na papír nebo do ŠS a pošli vyučujícímu ke kontrole na e-mail 
Poznámka: některé složitější příklady jsou označeny hvězdičkou, ty nemusíš dělat, 
pokud je nebudeš vědět 

2. nauč se rozlišovat a používat nové pojmy PRVOČÍSLO a SLOŽENÉ ČÍSLO 
3. po seznámení se s prvočíslem a složeným číslem, si vše procvič v učebnici a vyřeš 

pracovní list č. 4, který opět pošli ke kontrole vyučujícímu 
 

 
Doporučení  
K procvičování můžeš využít internetové stránky:  

1. Dělitelnost - z nabídky vyber: znaky dělitelnosti, dělitelé a násobky, prvočísla  
- V případě správné odpovědi máš možnost zobrazit podrobné řešení. Pokud 

nebudeš vědět, máš možnost nápovědy  
2. Úhly - na procvičení úhlů :) 
3. AlfBook - pro přihlášení zadej kód školy „ucimesedoma“ (tím se ti zpřístupní i 

uzamčená cvičení), zvolíš 6. ročník – matematika – dělitelnost – znaky dělitelnosti, 
prvočísla a už pracuješ  

- Adresa je zdarma jenom v tomto období pandemie. 
 

 
 

 
V případě dotazů kontaktuj vyučujícího   

https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
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Pracovní list č. 3 (vyřeš, pošli vyučujícímu ke kontrole) 
1) Napiš všechny dělitele čísel:  

a) 10 
b) 99 
c) 24 

 
2) Zjisti, zda je tvrzení pravdivé. Z písmenek u pravdivých tvrzení poskládej tajenku.  

 
 

 
 

 
Tajenka: 

 
3) Kuchař připravuje raut. Musí naporcovat klobásu dlouho 100 cm na dílčí klobásky o 

délce 6 cm. Kolik klobásek připraví? Kolik cm klobásy mu zbude? 
 
 

4) Napiš pětinásobek čísel: 8, 19, 24 a 500 
 
 
 

5) Škrtni vetřelce, kteří nepatří k násobkům. 
a) Násobky 5 – 15, 49, 35, 40, 20, 37, 30 
b) Násobky 11 – 55, 65, 99,33, 42, 77 
c) Násobky 14 – 84, 56, 74, 14, 30, 70, 126 
d) Násobky 3 – 35, 462, 75, 34, 58, 94, 27 

 
6) Doplň do vět slovíčka je-není a z kladných odpovědí vyber písmena do tajenky. Pozor, 

písmenka musíš mezi sebou přeházet. 

číslo 35 JE/NENÍ násobkem 7 A   číslo 144 JE/NENÍ násobkem 24 O 

číslo 77 JE/NENÍ násobkem 8 Ž 
 

číslo 66 JE/NENÍ násobkem 16 M 

číslo 74 JE/NENÍ násobkem 9 E 
 

číslo 81 JE/NENÍ násobkem 9 K 

číslo 35 JE/NENÍ násobkem 5 Š 
 

číslo 36 JE/NENÍ násobkem 6 L 

číslo 73 JE/NENÍ násobkem 12 U   číslo 45 JE/NENÍ násobkem 25 D 

 
Tajenka: 
 

7) Zapiš čísly a vypočítej: 
a) součet dvojnásobku čísla 4 a trojnásobku čísla 6 
 
b) trojnásobek součtu čísel 6 a 15 
 

 
 
 
 

č. 5 je dělitelem č. 45 Y   č. 15 je dělitelem č. 270 Z 

č. 13 je dělitelem č. 105 V 
 

č. 16 je dělitelem č. 20 P 

č. 12 je dělitelem č. 108 L 
 

č. 20 je dělitelem č. 260  K 

č. 21 je dělitelem č. 252 O   č. 9 je dělitelem č. 99 M 
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8) Doplň text: 
První sudé číslo následující po nule je …………. a první liché je………….. . Největším 
lichým trojciferným číslem je číslo …………. . Čísla, která jsou dělitelná dvěma, 
nazýváme ………….. čísla. Nejmenší sudé čtyřciferné číslo je ……………... . Lichá čísla 
dávají při dělení dvěma zbytek ………… . Když sečtu sudé a liché číslo, dostanu 
číslo……………….. . Výsledkem součtu dvou lichých čísel je číslo ………………. a výsledkem 
součtu dvou sudých čísel je …………………… číslo. 

 
9) Adventní kalendář obsahuje 24 čokoládek. Štěpán se musí střídat se svým bratrem 

Adamem a smí si vzít čokoládku každý sudý den. Kolikrát si ji vezme Štěpán a kolikrát 
Adam? (Advent trvá od 1. 12. do 24. 12.) 
 
 

10) Babičce lékař řekl, že musí brát 1 pilulku antibiotik pravidelně 2x denně. Pomoz jí 
spočítat, po kolika hodinách léky musí užívat a jak dlouho jí krabička vydrží, jestliže 
obsahuje 30 pilulek. 

 
 

11) Odpověz na otázky. 
a) Jak se nazývá součet všech číslic (cifer) daného čísla? 
b) Poznáš podle poslední číslice dělitelnost devíti? 
c) Jak poznáš, že je číslo dělitelné třemi? 
d) Poznáš podle poslední číslice dělitelnost čtyřmi? 
e) Jaké číslo musí být na místě jednotek, aby číslo bylo dělitelné dvěma? 
f) Jak poznáš liché číslo? 

 
12) Urči ciferný součet daného čísla a rozhodni, zda je dělitelné třemi 

a) 522 
b) 10 066 
c) 1 488 
d) 9 063 
e) 831 

 
13) ***Napiš: 

a) nejmenší dvojciferné číslo, které při dělení 7 dá zbytek 2 
 

b) největší dvojciferné číslo, které při dělení 6 dá zbytek 2 
 

c) číslo dělitelné číslem 18, které je mezi čísly 160 a 170 
 

d) nejmenší přirozené číslo, které při dělení číslem 5 dá zbytek 2 
 

14) ***Najdi nejbližší číslo dělitelné třemi a dělitelné devíti. K číslu 
a) 94 

 
b) 547 
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Nové pojmy:  PRVOČÍSLO A SLOŽENÉ ČÍSLO 
 

Napiš do školního sešitu (pouze červeně vyznačené) 
 

Přirozené číslo značíme n 
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … (je jich nekonečně 
mnoho) 
Přirozená čísla třídíme na:  
a) sudá a lichá – to už umíme 
b) prvočíslo, složené číslo a 1 – to si vysvětlíme 
 
Co je prvočíslo? 
 Prvočíslo je každé číslo, které má právě dva různé dělitele 
např.  2, 3, 5, 7, 11, 13, … (více jich najdeš v učebnici – hřbet U) 

dělitele 2 = 1, 2 má dva dělitele proto 2 je prvočíslo 
 dělitele 3 = 1, 3 má dva dělitele  proto 3 je prvočíslo 
 dělitele 5 = 1, 5  má dva dělitele  proto 5 je prvočíslo 
 jak je to s číslem 4? 
 dělitele 4 = 1, 2, 4  má tři dělitele  proto 4 není prvočíslo  
   

Co je složené číslo? 
 Složené číslo je číslo, které má alespoň tři nebo více dělitelů 
např. 4, 6, 8, 9, … 

dělitele 6 = 1, 2, 3, 6 má čtyři dělitele proto 6 je složené číslo 
dělitele 8 = 1, 2, 4, 8  má čtyři dělitele proto 8 je složené číslo 
dělitele 9 = 1, 3, 9 má tři dělitele  proto 9 je složené číslo 
 

Co s číslem 1? 
 dělitele 1 = 1  má jednoho dělitele   

 Číslo 1 není ani prvočíslo ani složené číslo 
  

Procvičuj v učebnici - Uč. 81/1,2,3 
(Využívej kontrolu výsledků řešených úloh z učebnice – Výsledky úloh na konci Uč.) 

 
 
Seznam nejmenších prvočísel najdeš v Uč. na konci. Tento seznam užívej pouze v případě, 
kdy ti selže představa počtu dělitelů. 
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Pracovní list č. 4 (vyřeš a pošli vyučujícímu ke kontrole) 
1) Vypiš prvočísla  

a) mezi čísly 10 a 20: 
 

b) mezi čísly 26 a 32: 
 

c) mezi čísly 50 a 55: 
 

d) mezi čísly 0 a 10: 
 

2) Doplň věty. 
a) Čísla, která jsou dělitelná číslem 1 a sama sebou, nazýváme……. 

 
b) Čísla, která mají více než dva dělitele, se nazývají……… 

 
c) Číslo jedna JE/NENÍ prvočíslo A/NEBO/ANI složené číslo. 

 
3) Rozděl vypsaná čísla na prvočísla a čísla složená. U složených čísel vypiš všechny 

dělitele. 
nápověda: seznam čísel 7, 10 

řešení: číslo 7 je prvočíslo, číslo 10 je složené číslo, dělitele 1, 2, 5, 10 
řešení zkráceně: 7 – prvočíslo; 10 – složené, děl. – 1, 2, 5, 10 

   
Seznam čísel: 15, 31, 49, 17, 33, 59, 11, 21, 37, 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Vyber z řady čísel pouze prvočísla: 
 
a) 11,21,31,41,51,61,71,81,91,101 

 
b) 13,23,33,43,53,63,73,83,93,103 

 
c) 7,17,27,37,47,57,67,77,87,97,107 

 


