
Jak najít všechny dělitele čísla? (podívejte se na postup hledání dělitelů čísla 30 a zapište si do sešitu) 

Hledáme všechny dělitele čísla 30. Rozložíme 30 na součin prvočísel: 
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15    3                              30 = 2 . 3. 5 
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Děliteli jsou tato prvočísla, všechny součiny prvočísel a číslo 1: 

1,                   2, 3, 5                    2 . 3, 2 . 5, 3 . 5, 2 . 3 . 5 

 

Děliteli čísla 30 jsou čísla 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 

Příklady: 

Učebnice str. 84/14A 

Zápis (můžete si vytisknout a nalepit do sešitu, nebo přepsat): 

Společní dělitelé  

Když hledáme společné dělitele více čísel, nejprve si musíme najít všechny dělitele jednotlivých čísel. 

Př. Hledáme společné dělitele čísel 20 a 70. Nejprve najdeme všechny dělitele čísla 20: 

20 = 2 . 2 . 5, dělitelé tedy jsou: 1, 2, 4, 5, 10, 20 (vysvětleno výše, jak jsme k nim přišli) 

Dále hledáme všechny dělitele čísla 70: 

70 = 2 . 5 . 7, dělitelé tedy jsou : 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 

Podtrhneme si u obou čísel dělitele, které mají obě čísla společné. Z podtržených čísel vidíme, že 

společní dělitelé čísel 20 a 70 jsou: 1, 2, 5 a 10. 

Největší společný dělitel čísel 20 a 70 je číslo 10 a značíme to takto: D(20, 70) = 10 

Každý společný dělitel čísel je dělitelem největšího společného dělitele těchto čísel.  

To znamená: největší společný dělitel čísel 20 a 70 je číslo 10 a toto číslo můžeme vydělit i ostatními 

společnými děliteli čísel 20 a 70: 10 : 1 = 10, 10 : 2 = 5, 10 : 5 = 2. 

Čísla soudělná: čísla, jejichž největší společný dělitel je vetší než 1. 

Čísla nesoudělná: čísla, jejichž největší společný dělitel je 1. 

 

Příklady: 

Učebnice str. 85/cv. 1, 2A - a), b); 86/5- a), b); 86/6 – a), b), c)(kdo bude chtít může si dodělat vždy i 

zbytek cvičení) 

 


