
 

 

ПРИПРЕМА ЗА ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК – 4. РАЗРЕД 

 

(ОСНОВНИ НИВО) 

 
1. Израчунај количник бројева: 

 

а)   5 096  и  8                      б)  20 384  и  32                    в)  153 517   и  637 

 

  

 
2. Израчунај количник бројева:   

 а)  8 704 и 34                      б)   2 345 и 67                         в)  2 058 и 98   

 

 

 
3. Упиши знак  > ,  <   или =. 

 

                52 320 : 80              52 32 : 8             1 800 : 50            18 000 : 500 

 

4.   Рачунамо количник: 

                   

               а)   33 210 и 135                                    б)   340 800 и 355 

 

 
 

5.   Који број је 9 пута мањи од броја 70 371 ?       

             

                       ___________________________________________________________          

 

6. Који број је 8 пута мањи од бројева: 

 

 а)    2 152  ______________________________________________________         

                     б)    36 704  _____________________________________________________        

                     в)   360 400______________________________________________________ 

 

(СРЕДЊИ НИВО) 
 

7. За колико је количник бројева 23 310 и 6 мањи од количника бројева  18 193 и 7? 

 

                  ________________________________________________________________ 

                         

                Одговор: ____________________________________________                                                                                                                      



 

 

8. Кошаркашки клуб је купио 8 кошаркашких лопти.  Цена свих лопти је  8 184 

динара. Колико кошта једна лопта? 

              ____________________________________________________________________   

 

                        Одговор: ____________________________________________                                                                                                                      

 

9. Петини броја 34935 додај број 10 113. 

 

________________________________________________________________     

 

10.  Од половине броја 19 488 одузми четвртину броја 38 972. 

 

_________________________________________________________________     

 

11.  Број  77 730 умањи његовом шестином.  

 

 _________________________________________________________________                                                                       

 

12.  Разлику бројева  7120  и  5 040   умањи  65 пута. 

 

____________________________________________________________________ 

 

               Одговор: _____________________________________ 

 

 

(НАПРЕДНИ НИВО) 
 

13.  Из повртњака је убрано 10 t  320 kg поврћа. Купуса је било 3 пута   мање него 

кромпира. Колико има кромпира, а колико купуса?  

              ______________________________________________________________________ 

                     

               Одговор: ____________________________________________  

 

14.  Бициклисти је остало да вози до циља још  7 km 365m. Четвртину  стазе је већ 

превезао. Колика је дужина целе стазе?  

                      __________________________________________________________________ 

                       

                   Одговор: ____________________________________________  

   

15.  Слободанка жели да купи машину за прање веша чија је цена 21 996 динара.  У 

продавници су јој рекли да рачун за машину може да плаћа  на 6, 12 или 36 

месечних рата. Слободанка је рачунала колико би износила месечна рата ако 

плаћа на 12 или на 36 месечних рата.  



 

На 12 рата ________________________________________________________ 

 

На 36 рата ________________________________________________________ 

 

Одговор ___________________________________________________________    

 

16.  У књижари су од продаје мањих свезака чија је цена 15 динара имали  приход 

од 210 динара, а приход од 8 496 динара су остварили од продаје великих 

свезака чија је цена 24 динара. Колико малих, а колико великих свезака је 

продато? 

            _______________________________________________________________________ 

 

            Одговор: _____________________________________ 

 

17.  За колико је количник бројева 68 376 и 77 мањи од најмањег петоцифреног  

броја? 

                ___________________________________________________________________   

 

               Одговор: _____________________________________ 

   

18.  У фабрици чарапа произведено је 375 950 пари чарапа за годину дана. Колико 

пари чарапа се производи дневно, ако се сваки дан производи  једнако?  

____________________________________________________________________                                                                                                                            

  

                    Одговор: _____________________________________ 

 

19.  Марија је купила намештај за стан у вредности од 162 000 динара. Износ 

месечне рате је 3 375 динара. Колико година ће Марија   отплаћивати купљени 

намештај?                                                                                                                                                

                   __________________________________________________________________ 

                       

                    Одговор: _____________________________________ 

 

20.  Камиони су у силос довезли 279 720 kg жита. Ако један камион  може да 

превезе  7t  560 kg, колико камиона је довезло жито у силос? 

 

                         _______________________________________________________________ 

 

 Одговор: _____________________________________ 

 


