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TEORIE PŘIROZENÝCH A CELÝCH ČÍSEL 

 

Čísla přirozená N   

 Číslice – grafický znak, který slouží k zápisu čísel (jednička). 

 Čísla – slovo jedna, dva, tři. 

Pro každá 3 přirozená čísla cba ,, platí:  

Součet ba je přirozené číslo             součin ba. je přirozené číslo                                     (U) 

cbacba )()(                        cbacba )..()..(                   (A) 

abba                                         abba ..                    (K) 

                acabcba ).(                                                                                          (D) 

(U)…uzavřenost; 

(A) …asociativnost….sčítance (činitele) lze libovolně sdružovat; 

(K)…komutativnost… pořadí sčítanců (činitelů) lze zaměnit; 

(N)…neutrálnost…číslo  1 je neutrálním prvkem vzhledem k operaci násobení přirozených 

čísel; 

(D)…distributivnost…násobíme-li číslem součet dvou nebo více čísel, vynásobíme tímto 

číslem každého sčítance. 

Čísla celá Z  

Jsou všechna přirozená čísla, k nim opačná a nula. 

,...3,2,1,0,1,2,3....,Z . 

Pro každá 3 celá čísla cba ,, platí: 

Součet ba je celé číslo                        součin ba. je celé číslo                                           (U)        

Rozdíl ba  je celé číslo 

)()( cbacba                          ).().( bcacab                                                           (A) 

abba                                           baab   (K) 

aa0                                                 aa.1     (N)

                     acabcba )(      (D) 

0)( aa                               (I) 

Číslo opačné k číslu a je rozdíl a0 , který zapisujeme  a . 

Záporná celá čísla jsou opačná k přirozeným číslům. 

 

 

 



 

           

Přirozené číslo: 1 je přirozené číslo a následník přirozeného čísla je také přirozené číslo 

NnN 1,1 . 

Množina všech přirozených čísel ,.....3,2,1N . 

Ciferný zápis 125 

Rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě: 
0

0

1

1

1

1 1010...1010 aaaaa n

n

n

n 0,9,....2,1,0,....., 0 nn aaaNn  

125 = 1.102+2.101+5.100 

Zápis přirozeného čísla a pomocí zbytku při dělení přirozeným číslem b  >1: 

,. zbka kde Nk a z je zbytek při dělení čísla a číslem b , přičemž platí z0 <b . 

Příklad:      23,13,3 kkk  

Kritéria dělitelnosti:  

Přirozené číslo je dělitelné: 

 dvěma jeho zápis končí některou z číslic 0,2,4,6,8; 

 třemi jeho ciferný součet je dělitelný třemi; 

 čtyřmi jeho poslední dvojčíslí je dělitelné čtyřmi; 

 pěti jeho zápis končí číslicí 0 nebo 5; 

 šesti je dělitelné dvěma a zároveň třemi; 

 osmi jeho poslední trojčíslí je dělitelné osmi; 

 devíti jeho ciferný součet je dělitelný devíti; 

 deseti jeho zápis končí nulou; 

 dvanácti je dělitelné třemi a zároveň čtyřmi. 

Prvočíslo – každé přirozené číslo, které má právě 2 různé dělitele, číslo 1 a samo sebe.  

Číslo složené – každé přirozené číslo, které má aspoň 3 různé dělitele. 

Číslo 1 není ani prvočíslo ani složené číslo. 

Nejmenší společný násobek  čísel cba ,, je součin mocnin všech prvočísel, která se vyskytují 

aspoň v jednom prvočíselném rozkladu čísel ;,, cba přitom exponent každého prvočísla je 

největší exponent vyskytující se u tohoto prvočísla v rozkladech čísel cba ,, . 

Největší společný dělitel  čísel cba ,, je součin mocnin těch prvočísel, která se současně 

vyskytují ve všech prvočíselných rozkladech čísel cba ,, ; přitom exponent každého prvočísla 

je nejmenší exponent vyskytující se u tohoto prvočísla v rozkladech čísel .,, cba  

Čísla soudělná – čísla ba, jsou soudělná mají společného dělitele většího než 1. 

Čísla nesoudělná – čísla ba, jsou nesoudělná mají  jediného společného dělitele 1. 



 

 
Číslo a je násobkem čísla b existuje přirozené číslo k , že bka . . 

Číslo b je dělitelem čísla a existuje přirozené číslo k , že bka . ;     ab / . 

Každé složené číslo n je dělitelné aspoň jedním prvočíslem p , pro které platí  np . 

Základní věta aritmetiky:  

Každé přirozené číslo n >1 lze zapsat právě jedním způsobem ve tvaru:  

kr

k

rr
pppn ...... 21

21 , kde 1p < 2p <…..< kp jsou prvočísla a 
krrr ,...,2,1

jsou přirozená čísla. 

ncmbacaba /// .  

yxyxnyxD .,.,  

Prvočíselný rozklad – zápis složeného čísla ve tvaru součinu, jehož každý činitel je 

prvočíslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           

PŘÍKLADY: 

 

1. Určete )84,60(D  a )84,60(n  pomocí prvočíselných rozkladů.  

Řešení:  

D (60,84) = 22 . 3 . 50. 70 = 12 

60 = 22. 3 . 5 

84 = 22 . 3 . 7 

n (60,84) = 22. 3 . 5 . 7 = 420 

Zkouška  věta    n (a,b) . D (a,b) = a.b 60 . 84 = 12 . 420 = 5 040 

Pro tři a více čísel to neplatí. 

 

2. V čísle  73*21 doplňte na místo označené hvězdičkou číslici tak, aby vzniklé číslo bylo 

dělitelné devíti. 

 

3. Určete všechny jednociferné dělitele čísla  .10296  

 

4. Vypočítejte co nejúsporněji: 

a) 96 + 35 + 4 

b) 4 . 324 . 25 

c) 182 + 91 + 372 + 28 + 18 + 128 + 9 

d) 67 + 327 + 33 

e) 5 . 753 . 2 

f) 2 . 293  + 8 . 293 

 

5. V rozvinutém zápise čísla xa 10.310.2 2
 určete číslici x  tak , aby číslo a  bylo 

dělitelné a) čtyřmi,  b) devíti. 

 

6. Nejmenší společný násobek čísla 2 190 a trojciferného čísla x  je 65 700. Určete číslo .x  

A)  600          B)  700          C)  800          D)  900 

 

7. Rozhodněte, zda číslo 127 je prvočíslo. 

Řešení:  

Každé složené číslo n je dělitelné aspoň jedním prvočíslem p , pro které platí  np . 

11127    11,7,5,3,2p  

127 je prvočíslo, protože není dělitelné 2, 3, 5, 7, 11. 



 
8. Zjistěte, zda součet  čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný čtyřmi.  

 

9. Určete průnik množin 7;xZxA  a 2;xZxB . 

 

10. Vypočtěte  ).10(10)10(10)10(10  

A)  10          B)  20          C)  30          D)  40 

 

11. O kolik stupňů Celsia  se změnila teplota, byla-li původně -8°C a nyní je 5°C? 

A)  13°C            B)  -13°C            C)  15°C          D)  -15°C       

 

12. Řešte v oboru celých čísel rovnici .6252x  

 

13. Vypočtěte .33333
43210

 

 

14. Myslím si trojciferné sudé číslo větší než 300. Když je vydělím pěti, dostanu zbytek 3.  

Když je vydělím sedmi či devíti, dostanu zbytek 0. Určete, jaké číslo si myslím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ŘEŠENÍ: 

 

1. Řešený 

 

2. 5 

 

3. 2, 3, 4, 6, 8, 9 

 

4. a)  135,  b)  32 400, c)  828,  d) 427,  e)  7530,  f) 2930 

 

5. a)  2 a 6;  b)  4. 

 

6. D 

 

7. Řešený 

 

8. Není dělitelný čtyřmi. 

 

9. 7;6;5;4;3;2;1;0;1;2BA  

 

10.   B 

 

11.   A 

 

12. 25K  

 

13.  61 

 

14.  378 
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