
Matematika – četrtek – 22. 10. 2020 6.b 

1. REŠITVE NALOGE PREJŠNJEGA DNE V učbeniku na strani 17, naloge od 1 do 6 

Če si rešil prav , naredi kljukico , drugače pa popravi in dopolni.  

 
 

2. V zvezek zapiši datum in prepiši spodnjo razlago. Najprej ponovimo: (kar je napisano z zeleno 

barvo, ti ni treba prepisovati.) 

 

𝑉8 =  {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 … . } 
Za števila, ki so v množici večkratnikov velja, da so večkratniki in hkrati deljivi z danim 

številom 

- 32 je večkratnik števila 8. 

- 32 je deljivo z 8. 

- 8 deli število 32 

Za nekatera števila lahko že takoj povemo, s katerim številom so deljiva. 

3. PRAVILA ZA DELJIVOST 

a) Deljivost z 2  

Večkratniki števila 2 od 89 dalje 

𝑉2 =  {… 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 106, 108, 110, … . } 

PRAVILO: Z 2 so deljiva vsa soda števila, ki se končajo z 2, 4, 6, 8, 0. 

b) Deljivost s 5  

Večkratniki števila 2 od 89 dalje 

𝑉2 =  {… 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, … . } 

PRAVILO: S 5 so deljiva vsa števila, ki se končajo s 5 ali 0. 

c) Deljivost z desetiško potenco – 10, 100, 1000, 104  

Večkratniki desetiških potenc od 1200, 

𝑉10 =  {… 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, … . } 

𝑉100 =  {… 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, … . } 

𝑉1000 =  {… 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, … . } 
 



PRAVILO: Z 10 so deljiva vsa števila, ki se končajo z vsaj 1 ničlo. 

                 S 100 so deljiva vsa števila, ki se končajo z vsaj 2 ničlama. 

                 S 1000 so deljiva vsa števila, ki se končajo z vsaj 3 ničlami. 

                 Z 104 so deljiva vsa števila, ki se končajo z vsaj 4 ničlami. 

d) Deljivost s 4  

Večkratniki števila 4 od 90 dalje 

𝑉4 =  {… 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, … . } 

PRAVILO: S 4 so deljiva vsa števila, katerih dvomestni konec je deljiv s 4, ali pa se 

končajo z 00.  

e) Deljivost s 25 

Večkratniki števila 25 

𝑉25 =  {25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 , 375, 400, … . } 

PRAVILO: S 25 so deljiva vsa števila, ki se končajo z 00, 25, 50, 75.  

4. UTRJEVANJE 

 

V učbeniku na strani 23 reši naloge od 1 do 5.  

 

 

Danes je kar veliko besedila, ki ga je potrebno prepisati. Potrudite se in to opravite, saj bom ta pravila 

spraševala, ko pridemo v šolo. Čaka vas 1 teden počitnic. Spočijte se, želim vam vse dobro. 

 

 
Svoje delo oddaj v spletno učilnico, če bo sistem deloval. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1694499 ali pošlji 

laura.cebulj-cenc@guest.arnes.si 
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