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И А И А ЕЛИМ СТ А А И А

Как да познаем дали числата 534 и 539 се делят на 2
Представяме числата във вида:  

Забелязваме, че всяко число може да се представи във вид на сбор, в 
който всички събираеми, без единиците, имат множител 10 и се делят 
на 2. ислото е се дели на 2 само тогава, когато последната цифра 
е 0, 2, 4, 6 или 8.

америхме правило, по което е познаваме дали едно число се дели 
на 2. Това правило се нарича приз нак за делимост на 2.

Като използвате признака за делимост на 2, от числата 11, 103, 108, 
909, 10 020, 10 826, 11 007, 100 035, 1 000 624 отделете тези, които се 
делят на 2, и обосновете отговора.

ислата  108,  10 020,  10 826,  1 000 624  се делят на 2, за ото 
последните им цифри са съответно 8, 0, 6, 4.



Всяко събираемо 
има множител 10, 
който се дели на 2.

се дели 
на 2.



Всяко събираемо 
има множител 10, 
който се дели на 2.

не се дели 
на 2.

Без да извършвате делението, пока жете, че числата 360 и 365 се делят на 5.

360  3 . 100       6 . 10  0  365  3 . 100       6 . 10  5 
  3 . 10 . 10  6 . 10  0    3 . 10 . 10  6 . 10  5

360 се дели на 5.   365 се дели на 5.

Забелязваме, че числата 360 и 365 се делят на 5, за ото последната 
им цифра е 0 или 5.

яма други едноцифрени числа, които се делят на 5.
Можем да изкажем следния



Сборът 
се дели на 5.

се дели 
на 5.



Сборът 
се дели на 5.

се дели 
на 5.

534   5 . 100       3 . 10  4  539  5 . 100       3 . 10  9 
  5 . 10 . 10  3 . 10  4    5 . 10 . 10  3 . 10  9

534 се дели на 2. 539 не се дели на 2.

А А А

 а 2 се делят само тези числа, на които и рата на едини ите е 0, 2, 4,  
или 8, т.е. които са четни числа.

А А А

А А А

!
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Примери: 4 615   се дели на , за ото последната цифра е .
 2 030   се дели на , за ото последната цифра е .
 301   не се дели на , за ото последната цифра не е  и не е .

ярно е  че:
 числата, които се делят на 2, имат последна цифра 0 , 2, 4, 6, 8
 числата, които се делят на 5, имат последна цифра 0 , 5.

Ако едно естествено число има последна цифра 0 , то се дели 
и на  и на , т е  дели се на     .

Като използвате признака за делимост на 5, от числата
105,  10008,  3330,  124,  65,  100
отделете тези, които се делят на 5, и обосновете отговора.

  105,  3330,  65,  100  са числата, които се делят на 5, 
 за ото последните им цифри са 0 или 5.

Примери:   100, 250, 3300, 404 040 се делят на 10.

Без да извършвате делението, намерете кои от числата
475,   602,   95,   420,   3350,   4000   се делят на:    а  2   б  5  в  10.

 а  602,  420,  3350,  4000  б  475,  95,  420,  3350,  4000  
   в  420,  3350,  4000.  

 а  се делят само тези числа, на които и рата на едини ите е 0 или .

А А А

 а 10 се делят само тези числа, на които и рата на едини ите е 0.

А А А

 А А И 1  апишете всички двуцифрени числа 
с циф ра на десетиците 7, които се 
делят на 2.

2   апишете всички двуцифрени чис-
ла, по-големи от 91, които се делят 
на 2.

3 С еднократно използване на всяка от 
цифрите 3, 4 и 5 напишете всички 
числа, които се делят на 2. 

4  Дели ли се на 2 числото, равно на:
 а  2 052  1 315  
 б  342  256  140  
5  апишете всички двуцифрени числа, 

по-големи от 83, които се делят на 5.

  апишете всички двуцифрени числа, 
по-малки от 33, които се делят на 5.

7  Като използвате еднократно цифри-
те 2, 3, 5, 7, съставете всички три-
цифрени числа, които се делят на:

      а  2  б  5.
  Дели ли се на 5 числото, равно на:

 а  2013  302     
 б  253  143  322
 в  135 . 27    
 г  208 . 15  130 . 17
9  Открийте кои от числата
  124, 240, 1205, 3100, 21000 се де лят 

на 10.

!

!

Можем да изкажем следния



И А А Е А ЕСЕТИ И И
ИСЛ Л

mm mm mm

ачертайте числов лъч. Поставете чертожната линийка под него както е на  
чертежа . С мерна единица 1 с  отбележете точките, които:
а  са образи на числата  1 ,  2,  3,  7,  9
б  са образи на числата  0,5   1,5   2,5   8,3
в  са образи на числата  4,1   5,2   7,4   8,7.

ачертайте числов лъч върху квадратна мрежа. Изберете за мерна единица 
10 деления. амерете образите на числата:
а  0,2   1,2 и 2,2  б  0,5   1,5 и 2,5  в  0,7   1,8 и 2,9.

б

в

O

O

O

А А А

А А А
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Подредете върху числов лъч дробите  25,3   25,8   40,5   12,3.

ачертайте числов лъч върху квадратна мрежа. Изберете за мерна единица 
10 деления. Изобразете върху числовия лъч и сравнете по големина числата:
   1,5   0,1   0,8   2,4.

         

При намиране образа на десетична дроб с дробна част хилядни, 
например 2,467, трябва мерната единица, взета вдясно от числото 2 да 
разделим на 1 000 равни части и да вземем 467 от тях. Практически 
това е трудно. а практика при изобразяване на такива дроби върху 
числов лъч ги закръгляваме с точност до десети. апример:

  1,35  1,4          2,467  2,5.
Знакът “ “ означава “приблизително равно”.

А А А

ър у числовия лъч образът на по гол мата десетична дроб е вд сно  
от образа на по мал ата

е обърнем внимание, че ако определим коя от две дроби 
е по-голямата, всъ ност сме определили и коя от тези две дроби 
е по-малката.

А А А

огато в задачата се изисква числата да се изобразят вър у числов лъч 
Задача   , намираме образите на числата т.е. съответните точки 

вър у лъча  при под одя о избрана мерна едини а.
огато в задачата се изисква числата да се подредят вър у числов лъч 

Задача 4 , достатъчно е да се спази правилото за подредбата  
о-голямото число да е вдясно  от по-малкото.

А А И 1 ачертайте числов лъч върху 
квадратна мрежа. При една мерна 
единица, равна на 10 деления, 
изобразете числата

 0,5   1,8   2,3   2,7.
 ачертайте числов лъч върху 

квадратна мрежа. При една мерна 
единица, равна на 20 деления, 

изобразете числата
 0,35   0,50   0,65   0,85.

  ачертайте числов лъч. Като 
използвате чертожна линийка, 
изобразете числата

 0,7   1,9   2,4   3,2   
 4,1   5,8   7,3   9,1.

!




