
 

 

 

ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 

 

1. Попуни таблицу: 

 

Дељеник 36  64 72  35 

Делилац 4 8  9 6 7 

Количник  7 8  8  

 

 2. На кошаркашкој утакмици једна екипа је дала 57 кошева, а друга 3      пута мање. Колико кошева су 

дале обе екипе? 

 3. У живинарнику има 56 смеђих кока, 4 пута мање белих кока, а шарених за 49 мање од смеђих и 

белих кока заједно. Колико кока има укупно у живинарнику? 

 4. Библиотека је добила 6 кутија по 12 књига. Библиотекарка је књиге поделила на 9 једнаких полица. 

Колико је књига било на свако полици? 

 5. На кросу је учествовало 40 такмичара. Девојчице су чиниле четвртину укупног броја. Колико је било 

дечака? 

 6. Дељеник је 56, а делилац је разлика бројева 32 и 24. Колики је количник? 

 7. Колико пута је број 6 мањи од производа бројева 8 и 3? 

 8. Привезак за кључеве је 5 пута јефтинији од новчаника, а кликер је 2 динара јефтинији од привеска. 

Колико кошта привезак, а колико кликер ако је цена новчаника 100 динара?               ucibibapl.wordpress.com 
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