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Обикновени дроби – Събиране и изваждане

Какво е кратно – Урок 1

Какво е кратно
Едно число m се нарича кратно на друго число n, ако n ÷ m е точно число (няма
остатък).
Пример: 18 ÷ 3 = 6. Ето защо 18 е кратно на 3.
18 е кратно на 6 и на 3. Казваме, че 6 и 3 са делители на 18.
1. Раздели и определи дали едното число е кратно на другото.

a. 21 ÷ 3 = ____

b. 40 ÷ 6 = ____

c. 17 ÷ 5 = ____

d. 84 ÷ 7 = ____

21 кратно ли е на 3?

40 кратно ли е на 6?

17 кратно ли е на 5?

84 кратно ли е на 7?

2.

Раздели и определи дали едното число е кратно на другото.

a. 98 кратно ли е на 4?

3.

b. 603 кратно ли е на 7?

c. 1 256 кратно ли е на 3?

Раздели и определи дали едното число е кратно на другото.

a. 55 кратно ли е на 5?

b. 36 кратно ли е на 6?

c. 34 кратно ли е на 7?
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Обикновени дроби – Събиране и изваждане

Прости и съставни числа – Урок 2

Прости и съставни числа

Числа, които се делят само на себе си и на 1 се наричат прости числа.
Числа, които се делят на себе си, на 1 и на други числа се наричат съставни
числа.
Пример 1: Числото 13 се дели само на 13 и на 1 затова е просто число.
Пример 2: Числото 14 се дели на 14, на 1, на 2, на 7 затова е съставно число.
1 не е нито просто, нито съставно число.
2 е единственото четно просто число.

Решето на Ератостен

Намиране на простите числа до 100
1. Задраскай 1 (Защо?)
2. Задраскай всички четни числа без 2.
3. Задраскай всички числа,
които се делят на 3, без 3.
4. Задраскай всички числа,
които се делят на 5, без 5.
5. Задраскай всички числа,
които се делят на 7, без 7.
6. Числата, които остават са
прости числа.
7. Задрасканите числа са съставни числа.

3.

Огради простите числа:

2, 11, 36, 56, 67, 88, 61, 15, 13, 19

4.

Огради съставните числа:

22, 44, 11, 17, 56, 58, 99, 79, 93, 91
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Обикновени дроби – Събиране и изваждане

Какво е обикновена дроб – Урок 4

Изобразяване на дроби върху числова линия
Това е числова линия от 0 до 1.
Тя е разделена на шест равни части.
Това
е една част. Не брой линиите.
Изобразената дроб е

: две части са оцветени

от общо шест части.

На тази числова линия виждаш всички
дроби от

до

. Обикновената дроб

е отбелязана с точка. Забележи:
е 0, а

е 1.

7. Попълни. Оцвети, за да ти е по-лесно.
a. Числовата линия от 0 до 1 е
разделена на _____ части.
Стрелката показва дроб

b. Числовата линия от 0 до 1 е
разделена на _____ части.
Стрелката показва дроб
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