
 

ЗАДАЦИ СА МНОЖЕЊЕМ  И ДЕЉЕЊЕМ 

 

1. У башти је било 28 цветова. Једна четвртина су биле руже, једна 

половина лале, а остало су зумбули. Колико је било зумбула? 

2. М је имао 36 кликера. Једна четвртина су стакленци, једна 

половина су пластични, а остали воденци. Колико којих кликера 

има? 

3. У једној кеси има 42 лешника, а у другој 6 пута мање. Колико је 

укупно лешника? 

4. Од 7кг млека добија се 4кг сира. Домаћица има 21кг млека. Колико 

је то кг сира? 

5. На пашњаку је било стадо од 40 оваца. Једна четвртина су били 

јагањци. Колико је било оваца, а колико јагањаца? 

6. Од 9кг брашна добија се 10кг хлеба. Пекар има 81кг брашна. 

Колико је то кг хлеба? 

7. Четири бананице коштају 28 динара. М има 50 динара и жели да 

купи 7 таквих бананица. Колики ће кусур М имати? 
ucibibapl.wordpress.com 
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