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Kritéria dělitelnosti
Test – lehký

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Vyhodnotit slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí. Další informace k ovládání testu
naleznete na http://msr.vsb.cz/napoveda/testy.

Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Magdaleny Gažarové.

http://msr.vsb.cz/napoveda/testy
http://msr.vsb.cz/
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1. Číslo je dělitelné dvěma, je-li

1

poslední číslice sudá.ciferný součet dělitelný dvěma.ciferný součet sudý.poslední číslice 2, 3, 6 nebo 8.

1

poslední číslice sudá.ciferný součet dělitelný dvěma.ciferný součet sudý.poslední číslice 2, 3, 6 nebo 8.

1

poslední číslice sudá.ciferný součet dělitelný dvěma.ciferný součet sudý.poslední číslice 2, 3, 6 nebo 8.

1

poslední číslice sudá.ciferný součet dělitelný dvěma.ciferný součet sudý.poslední číslice 2, 3, 6 nebo 8.

2. Číslo je dělitelné třemi, je-li

1

poslední dvojčíslí dělitelné třemi.ciferný součet dělitelný třemi.ciferný součet lichý.poslední číslice 3, 6 nebo 9.

1

poslední dvojčíslí dělitelné třemi.ciferný součet dělitelný třemi.ciferný součet lichý.poslední číslice 3, 6 nebo 9.

1

poslední dvojčíslí dělitelné třemi.ciferný součet dělitelný třemi.ciferný součet lichý.poslední číslice 3, 6 nebo 9.

1

poslední dvojčíslí dělitelné třemi.ciferný součet dělitelný třemi.ciferný součet lichý.poslední číslice 3, 6 nebo 9.
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3. Číslo je dělitelné čtyřmi, je-li

1

poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.ciferný součet dělitelný čtyřmi.poslední číslice čtyřka.poslední číslice sudá.

1

poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.ciferný součet dělitelný čtyřmi.poslední číslice čtyřka.poslední číslice sudá.

1

poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.ciferný součet dělitelný čtyřmi.poslední číslice čtyřka.poslední číslice sudá.

1

poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.ciferný součet dělitelný čtyřmi.poslední číslice čtyřka.poslední číslice sudá.

4. Číslo je dělitelné pěti, je-li

1

poslední číslice pět nebo nula.ciferný součet dělitelný pěti.dělitelné dvěma a třemi současně.poslední číslice lichá.

1

poslední číslice pět nebo nula.ciferný součet dělitelný pěti.dělitelné dvěma a třemi současně.poslední číslice lichá.

1

poslední číslice pět nebo nula.ciferný součet dělitelný pěti.dělitelné dvěma a třemi současně.poslední číslice lichá.

1

poslední číslice pět nebo nula.ciferný součet dělitelný pěti.dělitelné dvěma a třemi současně.poslední číslice lichá.
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5. Číslo je dělitelné šesti, je-li

1

dělitelné dvěma a třemi současně.ciferný součet dělitelný dvěma a současně třemi.ciferný součet sudý a poslední cifra je 3.poslední číslice šestka.

1

dělitelné dvěma a třemi současně.ciferný součet dělitelný dvěma a současně třemi.ciferný součet sudý a poslední cifra je 3.poslední číslice šestka.

1

dělitelné dvěma a třemi současně.ciferný součet dělitelný dvěma a současně třemi.ciferný součet sudý a poslední cifra je 3.poslední číslice šestka.

1

dělitelné dvěma a třemi současně.ciferný součet dělitelný dvěma a současně třemi.ciferný součet sudý a poslední cifra je 3.poslední číslice šestka.

6. Číslo je dělitelné osmi, je-li

1

poslední trojčíslí dělitelné osmi.ciferný součet dělitelný osmi.dělitelné dvěma a čtyřmi současně.poslední dvojčíslí dělitelné osmi.

1

poslední trojčíslí dělitelné osmi.ciferný součet dělitelný osmi.dělitelné dvěma a čtyřmi současně.poslední dvojčíslí dělitelné osmi.

1

poslední trojčíslí dělitelné osmi.ciferný součet dělitelný osmi.dělitelné dvěma a čtyřmi současně.poslední dvojčíslí dělitelné osmi.

1

poslední trojčíslí dělitelné osmi.ciferný součet dělitelný osmi.dělitelné dvěma a čtyřmi současně.poslední dvojčíslí dělitelné osmi.
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7. Číslo je dělitelné devíti, je-li

1

ciferný součet dělitelný devíti.poslední dvojčíslí dělitelné devíti.ciferný součet lichý.poslední číslice devět.

1

ciferný součet dělitelný devíti.poslední dvojčíslí dělitelné devíti.ciferný součet lichý.poslední číslice devět.

1

ciferný součet dělitelný devíti.poslední dvojčíslí dělitelné devíti.ciferný součet lichý.poslední číslice devět.

1

ciferný součet dělitelný devíti.poslední dvojčíslí dělitelné devíti.ciferný součet lichý.poslední číslice devět.

8. Číslo je dělitelné deseti, je-li

1

poslední číslice nula.ciferný součet dělitelný deseti.poslední dvojčíslí dělitelné pěti.poslední číslice sudá.

1

poslední číslice nula.ciferný součet dělitelný deseti.poslední dvojčíslí dělitelné pěti.poslední číslice sudá.

1

poslední číslice nula.ciferný součet dělitelný deseti.poslední dvojčíslí dělitelné pěti.poslední číslice sudá.

1

poslední číslice nula.ciferný součet dělitelný deseti.poslední dvojčíslí dělitelné pěti.poslední číslice sudá.
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9. Číslo je dělitelné dvanácti, je-li

1

dělitelné současně třemi a čtyřmi.ciferný součet dělitelný dvěma a třemi současně.ciferný součet sudý a poslední dvojčíslí je liché.poslední číslice sudá a ciferný součet je lichý.

1

dělitelné současně třemi a čtyřmi.ciferný součet dělitelný dvěma a třemi současně.ciferný součet sudý a poslední dvojčíslí je liché.poslední číslice sudá a ciferný součet je lichý.

1

dělitelné současně třemi a čtyřmi.ciferný součet dělitelný dvěma a třemi současně.ciferný součet sudý a poslední dvojčíslí je liché.poslední číslice sudá a ciferný součet je lichý.

1

dělitelné současně třemi a čtyřmi.ciferný součet dělitelný dvěma a třemi současně.ciferný součet sudý a poslední dvojčíslí je liché.poslední číslice sudá a ciferný součet je lichý.

10. Číslo je dělitelné patnácti, je-li

1

dělitelné současně třemi a pěti.ciferný součet dělitelný třemi a pěti současně.ciferný součet lichý a dělitelný pěti.poslední číslice pět nebo nula.

1

dělitelné současně třemi a pěti.ciferný součet dělitelný třemi a pěti současně.ciferný součet lichý a dělitelný pěti.poslední číslice pět nebo nula.

1

dělitelné současně třemi a pěti.ciferný součet dělitelný třemi a pěti současně.ciferný součet lichý a dělitelný pěti.poslední číslice pět nebo nula.

1

dělitelné současně třemi a pěti.ciferný součet dělitelný třemi a pěti současně.ciferný součet lichý a dělitelný pěti.poslední číslice pět nebo nula.
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Konec testu

Počet správných odpovědí:

Opravy byly vyznačeny do testu. Pro jejich prohlédnutí se můžete vrátit na předchozí stránky.




