
 

DJELJIVOST PRIRODNIH BROJEVA 

 

1.) Nabroji osnovne računske operacije. 

2.) Na koje računske operacije je zatvoren skup prirodnih brojeva i objasni što to 

znači? 

3.) Kako nazivamo broj koji dijelimo? 

4.) Kako nazivamo broj kojim dijelimo? 

5.) Kako nazivamo rezultat dijeljenja? 

6.) Što je djeljenik? 

7.) Što je djelitelj? 

8.) Što je količnik? 

9.) Što je kvocijent? 

10.) Što je dividend? 

11.) Što je divizor? 

12.) Da li je broj 20 djeljiv brojem 4? Zašto? 

13.) Da li je broj 20 djeljiv brojem 3? Zašto? 

14.) Kažemo da je broj 4 ________ ili _________ broja 20. 

15.) Odredi sve djelitelje broja 6. 

16.) Da li svaki prirodni broj ima barem jednog djelitelja? 

17.) Koji je najmanji djelitelj svakog prirodnog broja? 

18.) Koji je broj zajednički djelitelj svih prirodnih brojeva? 

19.) Koji broj je najveći djelitelj nekog prirodnog broja? 

20.) Kojim prirodnim brojevima je djeljiva nula? 

21.) Nabroji nekoliko višekratnika broj 11. 

22.) Koliko višekratnika ima neki prirodni broj? 

23.) Kada kažemo da je prirodni broj b višekratnik prirodnog broja a? 

24.) Ako postoji prirodni broj n takav da vrijedi b = n ∙ a, tada kažemo da je prirodni 

broj b ______________ prirodnog broja a. 

25.) Svaki prirodni broj je višekratnik broja _____. 

26.) __________ _________ ________ je višekratnik samog sebe. 

27.) Među ______ uzastopnih prirodnih brojeva postoji točno jedan koji je 

višekratnik broja n. 

28.) Prirodni broj je djeljiv s 10 ako …. 

29.) Prirodni broj je djeljiv sa 100 ako …. 

30.) Prirodni broj je djeljiv s 1000 ako …. 

31.) Prirodni broj je djeljiv s 1 000 000 ako …. 

32.) Prirodni broj je djeljiv s 5 ako …. 

33.) Prirodni broj je djeljiv s 2 ako …. 

34.) Prirodni broj nije djeljiv s 2 ako …. 

35.) Parni brojevi su … . 



36.) Neparni brojevi su … . 

37.) Prirodni broj je djeljiv s 3 ako …. 

38.) Prirodni broj je djeljiv s 9 ako …. 

39.) Prirodni broj je djeljiv s 4 ako …. 

40.) Prirodni broj je djeljiv s 25 ako …. 

41.) Kako nazivamo prirodne brojeve koji su djeljivi samo s 1 i samim sobom? 

42.) Kako nazivamo prirodne brojeve koji imaju točno dva djelitelja? 

43.) Što su prosti brojevi? 

44.) Što su prim brojevi? 

45.) Kako nazivamo prirodne brojeve koji su osim s 1 i samim sobom djeljivi još nekim 

prirodnim brojem? 

46.) Kako nazivamo prirodne brojeve koji imaju više od dva djelitelja? 

47.) Što su složeni brojevi? 

48.) Može li prirodni broj imati manje od dva djelitelja? 

49.) Nabroji sve prirodne bojeve koji imaju manje od dva djelitelja? 

50.) Koliko djelitelja ima broj1? 

51.) Da li je broj 1 prost ili složen broj? 

52.) Što je najveći zajednički djelitelj dvaju brojeva? 

53.) Što su relativno prosti brojevi? 

54.) Kako nazivamo brojeve koji nemaju zajedničkog djelitelja većeg od 1? 

55.) Da li relativno prosti brojevi trebaju biti prosti brojevi? Navedi primjer! 

56.) Kako dobivamo najveći zajednički djelitelj? 

57.) Što ćemo dobiti ako pomnožimo zajedničke proste faktore? 

58.) Kako označavamo najveći zajednički djelitelj prirodnih brojeva p i r? 

59.) Kako označavamo najmanji zajednički višekratnik brojeva k i f? 

60.) Što je najmanji zajednički višekratnik dvaju prirodnih brojeva? 

61.) Kako nazivamo najmanji prirodni broj koji je višekratnik obaju brojeva? 

62.) Što ćemo dobiti ako pomnožimo najmanji zajednički višekratnik i najveći 

zajednički djelitelj dvaju brojeva? 

63.) Zbroj ______ nekog broja također je ______ tog broja. 

64.) Ako su pribrojnici ________ nekim _______ onda je i _____ djeljiv tim 

brojem. 

65.) Razlika  ______ nekog broja također je ______ tog broja. 

66.) Ako su umanjenik i umanjitelj ________ nekim _______ onda je i _____ 

djeljiva tim brojem. 

67.) Kako glasi distributivnost množenja prema zbrajanju? 

68.) Kako glasi distributivnost množenja prema oduzimanju? 

69.) Umnožak je djeljiv sa _________  _________. 

70.) _________ je djeljiv sa svim djeliteljima svakog faktora. 

71.) Ako je jedan od _________ djeljiv nekim brojem, onda je i …. 

72.) Ako je umnožak _________ nekom brojem, tada faktori _______, ali i ne 

moraju biti _______ tim brojem. 



73.) Kako nazivamo umnožak nekog prirodnog broja i bilo kojeg prirodnog broja? 

74.) Što je višekratnik nekog prirodnog broja? 

75.) Koliko višekratnika ima neki prirodni broj? 

76.) Što označava zapis 2 ∙ n, n  ? 

77.) Kako možemo naznačiti da je neki broj paran? 

78.) Da li postoji najveći višekratnik nekog prirodnog broja? Ako postoji, navedi ga! 

79.) Što je najmanji višekratnik nekog zadanog broja? 

80.) Djelitelj zadanog broja uvijek je _______ ili _______ tom broju? 

81.) Svaki prirodni broj ima konačno mnogo ________. 

82.) Svaki prirodni broj je sam svoj ___________ i sam svoj __________. 

83.) Kakvi su višekratnici nekog broja u odnosu prema samom tom broju? 

84.) Kakvi su djelitelji nekog broja u odnosu prema samom tom broju? 

85.) Koji je broj najmanji djelitelj, a koji broj je najmanji višekratnik zadanog broja? 

86.) Koji je broj najveći djelitelj, a koji broj je najveći višekratnik zadanog broja? 

87.) Je li broj 0 višekratnik nekog broja? 

88.) Je li broj 0 djelitelj nekog broja? 

89.) Je li broj 1 višekratnik nekog broja? 

90.) Je li broj 1 djelitelj nekog broja? 

91.) Koji broj je djelitelj broja 1? 

92.) Je li broj koji je djeljiv brojem 5 djeljiv i brojem 10? Vrijedi li to uvijek? 

93.) Može li broj koji je djeljiv brojem 2 biti djeljiv i brojem 5? Ako može, kada je 

to moguće? 

94.) Je li broj koji je djeljiv brojem 9 djeljiv i brojem 3? Vrijedi li to uvijek? 

95.) U kojim je pravilima o djeljivosti zadanog broja važna posljednja znamenka? 

96.) U kojim je pravilima o djeljivosti zadanog broja važan zbroj znamenaka? 

97.) Koliko posljednjih znamenaka broja moraju biti nule ako želimo da taj broj bude 

djeljiv sa 100? Je li taj broj djeljiv sa 100 i ako ima jednu nulu više na kraju? 

98.) Kako nazivamo postupak dobivanja svih prostih brojeva manjih od odabranog 

broja? 

99.) Kako se zove grčki matematičar i geograf (2. st. Prije Krista) koji je osmislio 

postupak dobivanja prostih brojeva? 

100.) Koliko prostih parnih brojeva postoji? 

101.) Je li broj koji ima tri djelitelja prost broj? 

102.) Jesu li svi parni brojevi složeni brojevi? 

103.) Koji je najmanji prost broj? 

104.) Postoje li dva prosta broja koja se međusobno razlikuju za dva? 

105.) Je li umnožak dvaju prostih brojeva prost broj? Objasni odgovor? 

106.) Čine li svi prosti i svi složeni brojevi cijeli skup  ? 

107.) Svaki se prirodan broj može na jedinstven način rastaviti na ______ ______. 

108.) Možemo li prosti broj rastaviti na proste faktore? 

109.) Možemo li prosti broj rastaviti na umnožak dvaju faktora? A na umnožak triju 

faktora? 



110.) Svaki parni broj u rastavu na proste faktore ima isti prosti broj. Koji? 

111.) Koji je parni broj jedini koji ne možemo rastaviti na proste faktore? 

112.) Ako za brojeve a i b vrijedi D ( a, b) = 1, onda kažemo … . 

113.) Možemo li naći najveći zajednički djelitelj za bilo koja dva broja? 

114.) Možemo li tražiti zajedničke djelitelje više od dvaju brojeva? 

115.) Možemo li naći najmanji zajednički višekratnik bilo kojih dvaju brojeva? 

116.) Kako računamo najmanji zajednički višekratnik relativno prostih brojeva? 

117.) Je li najmanji zajednički višekratnik dvaju brojeva jednak njihovu umnošku? 


