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202. Cykly s podmínkou – další příklady 
Příklad 1. 

Určete největšího společného dělitele vstupujících dvou čísel podle definice – největší z dělitelů čísla. 

Nejprve otestujeme, které z čísel je menší – to by mohl být případný adept. Potom ho budeme 

postupně zmenšovat o jedničku, dokud jím nebudou obě čísla dělitelná. Pozor: podmínka setrvání 

v cyklu je tedy negace toho, že jsou obě dělitelná nsd – takže buď jím není dělitelné jedno, nebo 

druhé. 

private void buttonND_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int c1 = Convert.ToInt32(textBoxC1.Text); 

            int c2 = Convert.ToInt32(textBoxC2.Text); 

            int nsd; 

//první adept na nsd je menší z obou čísel, budeme ho postupně    

//zmenšovat o jedničku, dokud jím nebudou obě čísla dělitelná. 

            if (c1 > c2) 

                nsd = c2; 

            else 

všichni zpracovali všechno, vhodné je 
diferencovat podle jejich zájmu a schopností. 
Obtížnější úlohy jsou označeny hvězdičkou. 
Součástí materiálu je zdrojový kód těchto 
příkladů. 
Návrh způsobu hodnocení: 
ohodnocení samostatné práce během hodiny 
např. podle volby a počtu úloh a elaborace 
řešení (efektivnost, komentáře…). 
 



                nsd = c1; 

            while ((c1 % nsd!=0)||(c2 % nsd!=0)) 

            { 

                nsd--; 

            } 

            MessageBox.Show("Největší společný dělitel je " + nsd.ToString()); 

 

Euklidův algoritmus 
Největšího společného dělitele dvou čísel jsme v předchozím příkladu programovali na základě 

definice (největší číslo, které děli daná čísla), v matematice jste ho také počítali pomocí prvočíselného 

rozkladu. V každém případě ale musíte používat celočíselné dělení a testovat velké množství čísel. 

Euklidův algoritmus pro výpočet největšího společného dělitele dvou čísel vychází ze skutečnosti, že  

nsd dvou čísel je také nsd libovolného z nich a jejich rozdílu. 

Tedy: 

Nsd(a, b) = nsad(a – b ,b) když a  > b; 

Nsd(a, b) =  nsd(b – a, a) když  a < b; 

Nsd(a, b) = a = b, když a = b. 

Konkrétně: 

Nsd(32, 24) = nsd(24, 8) = nsd(16, 8) = nsd(8, 8) = 8. 

private void buttonE_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Euklidův algoritmus 

            int a = Convert.ToInt32(textBoxA.Text); 

            int b = Convert.ToInt32(textBoxB.Text); 

            while (a != b) 

            { 

                if (a > b) 

                    a -= b; 

                else 

                    b -= a; 

            } 



            MessageBox.Show("Nsd je " + a.ToString()); 

        } 

Pracovní list 

Cvičení 

1. (*) 

Výtah má nosnost 500 kg. Nastupovat budou osoby o hmotnosti 10–100 kg. (Nástup modelujte 

generováním a zobrazením celého čísla v daném rozsahu.) Stisknutí tlačítka naplní výtah, aby jeho 

nosnost nebyla překročena zobrazí obsazení výtahu, případně informaci, kdo se už nevešel. 

 

2. (*) 

K danému přirozenému číslu najděte číslo, které má tytéž cifry v opačném pořadí. 

3. 

Ke dvěma daným přirozeným číslům nalezněte jejich nejmenší společný násobek – nejmenší číslo, 

které je dělitelné oběma vstupujícími čísly. Využijte této definice. (Jinak se dá zúročit známý vzorec: 

nsd(a, b)*NSN(a, b) = a*b. 

 

Řešení 
1. 

private void buttonVytah_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBoxVypisy.Text = null; 

            int osoba=0; 

            int i = 0; 

            int celkem = 0; 

            int nosnost = 200; 

            while (celkem <= nosnost)  

            { 

                osoba = nahoda.Next(10, 101); 

                celkem += osoba; 



                if (celkem <= nosnost) 

                { 

                   i++; 

            textBoxVypisy.Text += i.ToString() + ". " + "hmotnost: " +  

osoba.ToString()+ Environment.NewLine; 

                } 

                 } 

            if (celkem > nosnost) 

                celkem -= osoba; 

            textBoxVypisy.Text += "Nastoupilo " + i.ToString() + " osob"+ 

                 Environment.NewLine+"o celkové hmotnosti " 

                + celkem.ToString() + " kg." + Environment.NewLine+ 

                " Osoba o váze " + osoba.ToString() + " se už nevešla."; 

        } 

 

2. 

private void button1ObrCif_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int obrcif = 0;//Číslo s ciframi v opačném pořadí 

            int cislo = Convert.ToInt32(textBoxCislo.Text); 

            do 

            { 

                obrcif = obrcif*10+cislo % 10; 

                cislo = cislo / 10; 

            } 

            while (cislo != 0); 

            MessageBox.Show("Číslo s ciframi v opačném pořadí " + obrcif.ToString()); 

        } 

3. 

private void buttonNSN_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int c1 = Convert.ToInt32(textBoxC1.Text); 

            int c2 = Convert.ToInt32(textBoxC2.Text); 

            int nsn; 

            //první adept je větší z obou čísel a budeme ho zvětšovat, dokud  

//nebude dělitelný oběma čísly - je zbytečné po jedné, lépe zkoušet        

            //násobky většího čísla 

            if (c1 > c2) 



                nsn = c1; 

            else 

                nsn = c2; 

            int vetsi=nsn; 

            while ((nsn % c1!= 0) || (nsn % c2!= 0)) 

            { 

                nsn+=vetsi; 

            } 

            MessageBox.Show("Nemenší společný násobek je " + nsn.ToString()); 

        } 

 

 


