
 

Научили смо... 

 

 1. Троспратна зграда има 57 станова. Ако је на сваком спрату исти број 

станова, колико има станова на сваком спрату? 

 2. Колики је девети  део броја 54? 

 3. Колико се број 9 садржи у броју 54? 

 4. Колико износи половина броја 52? Који број се садржи 4 пута у броју 52? 

 5. Који број се садржи 6 пута у броју 36 и 9 пута у броју 54? 

 6. Дељеник је најмањи парни број четврте десетице, а делилац је претходник 

броја 5. Израчунај количник. 

 7. На рекреативној настави је 96 ученика смештено у 8 соба, тако да је у 

свакој соби био једнак број ученика. Колико ученика је смештено у свакој соби? 

 8. Албум има 7 страна. Бранко треба да залепи у њега 91 сличицу, тако да на 

свакој страни буде једнак број сличица. Колико ће залепити сличица по страни? 

 9. Шест великих кликера кошта 60 динара, а 8 малих 64 динара. Колико је 

један велики кликер скупљи од једног малог? 

 10. Смисли текст задатка тако да одговара изразу  х : ( 15 + 35) = 2 и реши 

задатак.                                                                                     ucibibapl.wordpress.com 
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