
 

Ahoj, 

posílám zadání práce na tento týden a doufám, že ten příští se již opravdu uvidíme ve škole  

Děkuji všem, kteří mi poslali včas vypracovaný úkol minulý týden. Všem jsem poslala zpět zprávu. Kdo 

ještě neodevzdal, napraví tak ihned prosím. 

 

Zápis do sešitu – Opakování – nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 

Zapište si do školního sešitu zezadu definice pro výpočet nejmenšího společného násobku a největšího 

společného dělitele 

        

 Dejte si pozor, aby opravdu všechna čísla v prvočíselném rozkladu byla prvočísla 

 Začínejte rozklad dělit vždy nejmenším možným prvočíslem 

 Seřaďte si prvočísla ve výsledku od nejmenšího 

 

Zápis do sešitu - Opakování – objem a povrch tělesa 

Zapište si zezadu do školního sešitu vzorce na výpočet objemu a povrchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení - Opakování – dělitel, násobek 

1. Určete největšího společného dělitele dvou čísel: 

a. 15, 24 

b. 36, 84 

c. 84, 126 

2. Určete největšího společného dělitele tří čísel: 

a. 30, 40, 70 

b. 30, 66, 102 

c. 45, 105, 135 

3. Určete nejmenší společný násobek dvou čísel: 

a. 75, 125 

b. 51, 119 

c. 34, 44 

4. Určete nejmenší společný násobek tří čísel: 

a. 12, 15, 50 

b. 14, 42, 70 

c. 26, 65, 91 

 

Cvičení - Opakování – výpočet objemu a povrchu těles 

5. Vypočítej povrch krychle, je-li délka její hrany 4,3 cm. 

6. Vypočítej objem krychle, je-li dána délka hrany 5 dm. 

7. Vypočítej objem kvádru, jsou-li dány jeho rozměry: 1m, 2m, 7m 

8. U zahradního bazénu s rozměry dna 3m a 5m, hlubokého 1,5m, je potřeba po letním používání 

opravit všechny stěny i dno. Jak velká plocha potřebuje údržbu? 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

 



Všechna zadaná cvičení vypracujte do školního sešitu. Vše oskenujte nebo vyfoťte a pošlete ze svého 

školního e-mailu na můj e-mail (jana.nedvedova@zschocho.cz) nejpozději v pátek 25.9. do 12:00 hod 

(můžete i dříve, jak budete mít hotovo ).  

Prosím u všech cvičení, aby byl vidět váš postup řešení a ne pouze výsledek. 

Pokud budete mít jakýkoliv problém s řešením nebo přihlášením na školní e-mail, ozvěte se mi na e-mail  

Děkuji a hezký týden. Uvidíme se snad brzy ve škole  

 

mailto:jana.nedvedova@zschocho.cz

