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Математика 

                              
               Деление  на числата   до  100  с  двуцифрено                                                        
                                         число 

Учебник  по  Математика  
стр.118,урок  - 104 

Указания:  
Зад.1  Извършете  действие  деление  
Зад.2  а) От   разговора  между    Мила и Мони,  се стига до необходимостта   от   изясняване на 
намирането на частните 26 : 13 и 30 : 13. Първо намирането на частното на числата 26 и 13. Знаем, че 
ако две числа се делят точно, произведението на частното и делителя е равно на делимото. В 
случая, търсим число, при умножението на което с 13 се получава 26. Опитваме с 1, 2. Получаваме 
26 : 13 = 2. Проверка: 2 . 13 = 26. Изясняването на делението се улеснява и подпомага от табличката 
за умножение с 13, представена в урока.  При случая 30 : 13 извършваме деление с остатък. 
Необходимо е да се припомни как се извършва проверката при деление с остатък: Умножава се 
частното с делителя и след като се прибави остатъкът, се получава делимото. Освен това трябва да 
се каже, че винаги остатъкът е число, по-малко от делителя. В случая, получаваме 30 : 13 = 2 (ост. 4). 
Проверка: 2 . 13 + 4 = 30. При подточка б) учениците намират частни на числата. 
 Зад.3 
Извършете  действие  деление  и поставете    знаците:  >  <  = 
 Зад.4 
Пресметнете  числовите  изрази  като   най-напред  извършите  действие  деление. 
Зад.5 
Намерете  частното  на  числата. 
 
Зад.5 
За   да   решите    ще  текстовата  задача   трябва  да  намерите  лицето   на   геометричната  фигура ,в  
случая   на  зеленчуковата  градина,   след  това намирате  колко  килограма   пипер   ще  наберат  от  
тази  градина ,   като  знаете,  че  от  1  кв.м.  са  набрали  10 кг..За да получите  броя  на  чувалата ,   в  
които  е  разпределен  набраният   пипер ,   ще  използвате  действие  деление.Чрез  действие  
деление  ще намерите и  по  колко  чувала  са  разпределили във  всеки  магазин. 
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