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Кратно и делител на естествено число 7

1  Дадени са числата 12, 15, 18, 22, 33, 40, 45, 66, 75.
  Запишете тези от тях, които са:

 кратни на 2  →  кратни на 15  → 
 кратни на 3  →  кратни на 18 → 
 кратни на 5  →  кратни на 22 → 
 кратни на 11 →  кратни на 33 → 

2  Дадени са числата 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. Запишете тези от тях, които са:
 делители на 1 →  делители на 8   → 
 делители на 2 →  делители на 12 → 
 делители на 5 →  делители на 18 → 
 делители на 6 →  делители на 36 → 

3  Попълнете с “делител” или “кратно” така, че да получите верни твърдения.
 7 е   на 42 8 е   на 64
 35 е   на 7 55 е   на 11
 12 е   на 48 15 е   на 60
 72 е   на 9 18 е   на 9

4  Напишете най-голямото двуцифрено число, което е кратно на:
 2  →   5  →   8  → 
 3  →   6  →   9  → 
 4  →   7  →   10  → 

5  Напишете числата, които са между 20 и 50 и са кратни на:
 3  →   7  → 
 4  →   8  → 
 5  →   9  → 
 6  →   10  → 

6  Напишете числата, които са между 3 и 17 и са делители на:
 20  →   48  → 
 32 →   56 → 
 40 →   60 → 
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Дробни числа19

1  Запишете с дробно число 
 каква част от фигурата е:
 
  оцветена       

  неоцветена     

2  Запишете с дробно число 
 каква част от фигурата е:

  оцветена       

  неоцветена     

3  Запишете с дробно число: а) три пети →  б) пет седми → 

     в) седем десети →  г) осем девети → 
4  Оцветете посочената част от фигурата.

 а) 3
4    б) 5

6    в) 3
8    г) 7

12
 

5  Запишете с думи дробното число.

 а) 5
6

 → пет шести

 б) 7
13

 → 

 в) 11
12

 → 

 г) 13
24

 → 

6  Попълнете.
  а) Дробното число 7

10
 означава, че цялото е разделено на  равни части и 

сме взели  от тях.
  б) Дробното число 5

12
 означава, че цялото е разделено на  равни части и 

сме взели  от тях.

 в) 4
9

   г) 5
8

 




