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Kriteria dělitelnosti 
 

1. Podle číslice řádu jednotek (podle „poslední číslice“): 

 

Každé číslo můžeme zapsat tak, že „odtrhneme poslední číslici“ 

(číslici řádu jednotek), například 2456 2450 6 245.10 6    . 

Obecně platí, že každé přirozené číslo n můžeme zapsat ve tvaru: 

10n m j   , kde  0,1,2, ,9j . Číslo 10 je dělitelné čísly: 1, 

2, 5, 10. Takže číslo n je dělitelné 2, 5, 10, právě když je těmito čísly 

dělitelné číslo j. 

 

Přirozené číslo je dělitelné 2, právě když jeho poslední číslice je 0, 2, 

4, 6, 8. 

Přirozené číslo je dělitelné 5, právě když jeho poslední číslice je 0, 5. 

Přirozené číslo je dělitelné 10, právě když jeho poslední číslice je 0. 

 

2. Podle „posledního dvojčíslí“: 

 

Každé číslo můžeme zapsat tak, že „odtrhneme poslední dvojčíslí“, 

například 48256 48200 56 482.100 56    . Obecně platí, že 

každé přirozené číslo je možné zapsat ve tvaru: 100.n m d  , kde 

 0,1,2, ,97,98,99d . Číslo 100 je dělitelné čísly 1, 2, 4, 5, 10, 

20, 25, 50, 100. Takže n je dělitelné těmito čísly, právě když je těmito 

čísly dělitelné číslo d. (Pro dělitelnost čísly 2, 5, 10 máme jednodušší 

kritérium.) 

 

Přirozené číslo je dělitelné 4, 20, 25, 50, 100, právě když je těmito 

čísly dělitelné jeho poslední dvojčíslí. 

 

3. Podle „posledního trojčíslí“ 

 

Každé číslo můžeme zapsat tak, že „odtrhneme poslední trojčíslí“, 

například 48256 48000 256 48.1000 256    . Obecně platí, 

že každé přirozené číslo lze zapsat ve tvaru 1000n m t    , kde 



 0,1,2,3, ,99,100, ,998,999t  (samozřejmě například pro 27t   

se jedná o trojčíslí 027). Získáme tím něco nového? Prověříme, 

kterými čísly je dělitelné číslo 1000. Jsou to čísla 

1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100,125,200,250,500,1000. Z nich je po 

pravdě pro nás zajímavé číslo 8, případně 125. Pro ostatní čísla máme 

jednodušší kritérium.  

 

Přirozené číslo je dělitelné 8, 125, právě když je těmito čísly dělitelné 

jeho poslední trojčíslí. 

 

4. Podle ciferného součtu: 
 

Toto kritérium ukážeme na příkladu: Číslo, např. 3456 zapíšeme 

v desítkové soustavě:  

3456 3.1000 4.100 5.10 6      
a upravíme jej následovně: 

     3456 3 999 1 4. 99 1 5. 9 1 6       =

3.999 4.99 5.9 3 4 5 6      = 

   9. 3.111 4.11 5.1 3 4 5 6      . 

První člen součtu je dělitelný 3 a 9 (vzhledem k násobku před 

závorkou), takže číslo 3456 je dělitelné 3, případně 9, právě když je 

těmito čísly dělitelná poslední závorka, což je ciferný součet daného 

čísla. 

 

Přirozené číslo je dělitelné 3, případně 9, právě když je 3, případně 

9 dělitelný jeho ciferný součet. 

 

5. Kritérium dělitelnosti číslem 11: 

 

Přirozené číslo je dělitelné 11, právě když je rozdíl součtu číslic na 

sudém a lichém místě dělitelný 11. 

 

Příklad: Prověřme číslo 957. Počítáme „od prava“ - od nultého řádu 

(sudé místo - číslice 7), první řád (liché místo) má číslice 5 a druhý 

řád (sudé místo) číslice 9. Takže vypočteme 9 5 7 11   . 11 je 

dělitelné 11, tedy i 957 je dělitelné 11. 



Podobně pro číslo 9394 vyjde 9 3 9 4 11      , což je dělitelné 11, 

takže i 9394 je dělitelné 11. Pro číslo 5357 vyjde 5 3 5 7 0     , 

což je také dělitelné 11, takže i 5357 je dělitelné 11.  

Poznámka: V tomto případě využíváme poznatky z teorie dělitelnosti 

v oboru celých čísel. 

 

6. Další důležitá věta o dělitelnosti: 
 

Jsou-li a, b nesoudělná čísla (jejich největší společný dělitel je 1), pak 

platí: Jestliže c je dělitelné a a zároveň c je dělitelné b, potom c je 

dělitelné součinem a b  (  , 1D a b a c b c ab c    ). 

 

Příklad: Třeba platí: 312 2 12 6 12   (  2,3 1D  ), ale pozor, 

například z toho, že 6 24 8 24  nevyplývá, že 24 je dělitelné 48 (6 a 8 

jsou soudělná čísla)! 

 

Příklady: 

 

1. Na základě předchozí věty vyslovte kritéria dělitelnosti 6, 12, 15, 

18, 24, 28, 30, 36, 45, 60. 

 

2. Aniž byste prováděli příslušná dělení, určete zbytky, které 

vzniknou při dělení čísla: 

a) 874596 

b) 123456789 

c) 3232325675 

d) 58962364 

číslem 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. 

 

3. Najděte všechna čísla  , 0,1,2, ,9x y , aby číslo 24x035y bylo 

dělitelné (a) 2, (b) 30, (c) 4, (d) 12, (e) 45, (f) 36, (g) 60. 

 

4. Určete největší a nejmenší šesticiferné přirozené číslo dělitelné 

(a) 3, (b) 4, (c) 12, (d) 15, (e) 36. 

 

 


