
Grupa II
Praca klasowa – podzielność liczb naturalnych .

Witają Cię 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 .
Jak wiesz jesteśmy cyframi z dziesiątkowego systemu pozycyjnego . Ponieważ zawsze Ty
robisz z nami co chcesz, to znaczy: ustawiasz nas w liczby, potem dodajesz, odejmujesz,
mnożysz, dzielisz, potęgujesz, rozkładasz na czynniki, itd. .., dzisiaj my mamy do Ciebie
kilka pytań związanych oczywiście z nami .
Pytania nie są  trudne . Dotyczą podstawowych problemów, które powinieneś rozwiązać, jeśli
uczyłeś się chociaż trochę matematyki .Dobrze się zastanów, jeśli trzeba oblicz i odpowiedz
.Odpowiedzi i rozwiązania napisz na kartce, którą otrzymałeś .Nie zapomnij podpisać kartki
imieniem i nazwiskiem .
Życzymy powodzenia .

A oto pytania:

Zadanie 1

Znajdź wszystkie nasze podzielniki:

 a) 100       i       b) 12

Zadanie 2
Liczba 17 – znajdź wszystkie moje wielokrotności, nie przekraczające 105,

Zadanie 3
Oto my cyfry ustawione w liczby:
{ 124, 729, 1800, 260, 783, 228, 666, 120, 675 }
Wybierz i zapisz, które z liczb dzielą się przez:

a) 9
b) 4
c) 2

Zadanie 4

Rozłóż nas na czynniki pierwsze i znajdź nasz największy wspólny dzielnik ( NWD ):

a) 56  i 72
b) 840 i 960

Zadanie 5

Rozłóż nas na czynniki pierwsze i znajdź naszą najmniejszą wspólną wielokrotność ( NWW):

54 i  60,

Zadanie  6 *

W grupie przedszkolnej liczącej więcej niż 20 dzieci, rozdano 42 jabłka, 105 cukierków
 i 84 orzechy . Ile mogło być dzieci w tej grupie, jeżeli każde dziecko otrzymało tę samą liczbę
jabłek i tę samą liczbę cukierków ?

I oto już wszystkie pytania .Spotkamy się na poprawie pracy klasowej.



Grupa I
Praca klasowa – podzielność liczb naturalnych .

Witają Cię 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 .
Jak wiesz jesteśmy cyframi z dziesiątkowego systemu pozycyjnego . Ponieważ zawsze Ty
robisz z nami co chcesz, to znaczy: ustawiasz nas w liczby, potem dodajesz, odejmujesz,
mnożysz, dzielisz, potęgujesz, rozkładasz na czynniki, itd. .., dzisiaj my mamy do Ciebie
kilka pytań związanych oczywiście z nami .
Pytania nie są  trudne . Dotyczą podstawowych problemów, które powinieneś rozwiązać, jeśli
uczyłeś się chociaż trochę matematyki .Dobrze się zastanów, jeśli trzeba oblicz i odpowiedz
.Odpowiedzi i rozwiązania napisz na kartce, którą otrzymałeś .Nie zapomnij podpisać kartki
imieniem i nazwiskiem .
Życzymy powodzenia .

A oto pytania:

Zadanie 1
Znajdź wszystkie nasze podzielniki:

 a) 48       i       b) 15

Zadanie 2

Liczba 14 – znajdź wszystkie moje wielokrotności, nie przekraczające liczby 90,

Zadanie 3
Oto my cyfry ustawione w liczby:
{ 500, 720, 1250, 164, 993, 875, 612, 225, 120 }
Wybierz i zapisz, które z liczb dzielą się przez:

a) 3
b) 25
c) 10

Zadanie 4

Rozłóż nas na czynniki pierwsze i znajdź nasz największy wspólny dzielnik ( NWD ):

a) 48 i 64
b)  405 i 630

Zadanie 5

Rozłóż nas na czynniki pierwsze i znajdź naszą najmniejszą wspólną wielokrotność ( NWW):

60 i 75,

Zadanie  6 *

W klasie V b jest więcej niż 20 uczniów .Pomiędzy wszystkich uczniów tej klasy rozdzielono po
równo 144 orzechy, 96 mandarynek i 48 czekolad .Ilu uczniów jest w tej klasie i po ile orzechów
i czekolad otrzymało każde dziecko ?

I oto już wszystkie pytania .Spotkamy się na poprawie pracy klasowej.


