
 

DĚLITELNOST 

nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 

slovní úlohy 

 
V přístavu stály čtyři parníky. Víme, že parník Delta se vrací do téhož přístavu vždy po 4 týdnech,  
parník Beta vždy za 8 týdnů, parník Alfa vždy za 12 týdnů a parník Gama vždy po 16 týdnech.  
a) Kdy se nejdříve setkají v přístavu parníky Beta a Alfa? 
b) Kdy nejdříve se setkají parníky Delta, Beta a Gama? 
c) Kdy se v přístavu setkají pouze dva parníky? Najdi alespoň dvě řešení. 
d) Kdy se v přístavu znovu setkají všechny parníky? 

 
 
 
Na tramvajové zastávce se v 10 hodin potkaly tramvaje č. 4 a č. 5. Tramvaj č. 4 jezdí v intervalu  
5 minut, tramvaj č. 5 v intervalu 7 minut. Kolikrát se setkají tramvaje na zastávce do 12 hodin? 

 

 
 
 
Ze dvou stuh dlouhých 120 cm a 160 cm je třeba nastříhat co nejdelší stejně dlouhé stužky tak,  
aby nezůstaly žádné zbytky. Jak dlouhé budou tyto stužky? 

 

 

 

Pět princů  Byl jednou jeden král a ten měl pět synů. Když dospěli,  

rozhodli se všichni odejít do světa. Při loučení slíbil Adam smutnému otci:  
„V tento den tě vždycky po pěti letech přijedu navštívit.“ „Já přijedu vždy 
přesně za čtyři roky“, řekl  Břetislav. „Já se budu vracet po každých třech letech“,  
přidal se Cyril. „Mě můžeš čekat vždy za dva roky“, řekl David. 
 „A já tě budu navštěvovat v tento den každý rok“, chtěl otce utěšit Emil. 
„To vás pohromadě už nikdy neuvidím“, řekl smutně starý král.  
Opravdu je už nikdy pohromadě neuvidí? Za kolik let by se poprvé sjeli ke králi  
všichni synové zároveň? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala Inge Čechová 

Čtyři autobusy vyjíždějí na různé linky ze stejné stanice ve stejnou dobu.  
První se do této stanice vrací za 2 hodiny, druhý za 1,5 hodiny, třetí za 45 
minut a čtvrtý za ½ hodiny. Za kolik hodin nejdříve se opět všechny setkají 
v této stanici? 
 

Zahradník vázal kytice po 8 květech a žádný mu nezbyl. Pak zjistil, že 

mohl vázat kytice po šesti květech a také by mu žádný nezbyl. Kolik měl 

zahradník květů, jestliže jich měl více než 50 a méně než 100? 

 

Taneční kroužek měl tolik členů, že mohli nastupovat po třech nebo po 

čtyřech nebo po osmi. Kolik členů měl kroužek, víte-li, že to byl nejnižší 

možný počet? 

 
Prodavačce květin přivezli ze zahradnictví 72 žlutých a 96 červených 

tulipánů. Nejvýše kolik kytic z nich mohla udělat, chtěla-li mít v každé 

stejný počet jak žlutých, tak červených tulipánů? Kolik žlutých a kolik 

červených tulipánů bude v každé kytici? 

 

Podlaha místnosti o rozměrech 480 cm a 288 cm má být pokryta co 

největšími korkovými čtverci. Urči velikost čtverců. Kolik bude potřeba 

takových čtverců? 

 

Žába a kobylka začaly skákat ze stejného místa. Kolik 

dvanácticentimetrových skoků musí kobylka nejméně udělat, aby se 

dostala na stejné místo, kam skočila žába půlmetrovými skoky? 

 

V 9.00 hodin se na zastávce setkaly tři autobusy místní dopravy. První 

autobus má intervaly po 20 minutách, druhý po 25 minutách a třetí po 30 

minutách. V kolik hodin se opět setkají na této zastávce? 
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