
UTRJEVANJE ZNANJA – MS 

1. Odgovori. Utemelji z računom. 

a) Ali je 24647 deljivo s 4? _____________________________________________________ 

b) Ali je 39392 večkratnik števila 8? ___________________________________________________ 

c) Ali je 13 delitelj števila 31865? ____________________________________________________ 

d) Ali je 77 praštevilo? _________________________________________________________ 

 

2. Dopolni manjkajočo števko. Ali obstaja več možnosti? 

a) 245_ je deljivo z 10. 

b) 650_ je deljivo s 25. 

c) 56_2 je deljivo s 4. 

d) 14_ je deljivo z 8. 

 

3. Izračunaj. 

D(4, 5) = v(2, 3) = 

D(2, 4) = v(4, 8) = 

D(15, 10) = v(6, 9) = 

D(12, 18) = v(12, 20) = 

D(18, 30) = v(24, 12) = 

D(24, 56) = v(30, 4) = 

D(3, _, 15) = 3 v(20, 8, __) = 40 

D(12, 18, ___) = 6 v(15, ___, 4) = 60 

 

4. V otroški sobi, ki je dolga 3,24 m in široka 4,68 m, želimo položiti kvadratne plošče. Največ koliko je lahko 

dolga ena plošča, da bo soba obložena brez prerezovanja plošč? 

 

5. Verižna zobnika na kolesu imata 30 in 42 zob. Po koliko vrtljajih pedalov zobnika ponovno dosežeta izhodiščni 

položaj? 

 

6. S postaje v Ljubljani ob polni uri odpeljeta avtobus in vlak proti Brezovici. Naslednji avtobusi odpeljejo vsakih 

15 minut, vlaki pa vsakih 20 minut.  

a) Dopolni vozni red odhodov avtobusov in vlakov do naslednje polne ure. 

Avtobus 17.00    

Vlak 17.00    

 

b) Na koliko minut avtobus in vlak speljeta hkrati? 

c) Ob prometni konici vozijo avtobusi vsakih 6 minut, vlak pa na vsakih 15 minut. Včasih speljeta hkrati? Na 

vsake koliko minut se zgodi, da speljeta hkrati? 

7. Dana je orientirana premica. na njej nariši točke tako, da bo veljalo: 

  a) točka A leži pred točkama B in C 

  b) Točka E leži za točko A in pred točkama B in C. 

 

 

 

 

 

7. Nariši  |S1S2| = 3 cm in r1 = 3 cm in  r2 = 2 cm.  

a) V kakšni medsebojni legi sta krožnici? 

b) Koliko mora biti r1, da bi se krožnici dotikali (r2 ostane nespremenjen)? 


