
 

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ “ИНТЕГРАЛ” 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

2. РАЗРЕД  

 ТЕМА 19. – Задаци са множењем 

 

 

1. Написати најмањи и највећи двоцифрени број чији је производ цифара 4. 

2. Испиши све двоцифрене бројеве чија је цифра десетица два пута већа од цифре јединица. 

3. Мајка је три пута старија од сина. Син има 10 година. Колико је година имала мајка када је родила 

сина? 

4. За ручак је потрошено 5 пута више него за доручак. Колико је потрошено за ручак и за доручак ако 

је за доручак купљена једна кифла од 2 динара и један јогурт од 3 динара? 

5. Лонац вреди колико 4 поклопца и још 4 динара. Колико вреди лонац и поклопац, ако сам поклопац 

вреди 9 динара? 

6. Књига је 2 пута скупља од свеске и оловке заједно. Колико је плаћено за књигу и свеску ако је цена 

оловке 5 динара, а свеска је за 1 динар јефтинија од две оловке? 

7. У башти има два пута више прасића него гусака. Колико ногу имају заједно прасићи и гуске ако 

има 9 гусака? 

8. Следеће године отац ће бити 4 пута старији од сина. Колико година ове године има отац, ако његов 

син има 9 година? 

9. У изразу 3 ∙ 5 + 2 ∙ 4  поставити заграде тако да вредност израза буде трострука вредност броја 13. 

10. Атлетичару је до циља остало још 10 метара. Колико је дуга стаза ако је он претрчао 8 пута више 

него што му је још преостало? 

11. У једном дану продато је 6 пута више кифли са сиром него са џемом. Припремљено је по 50 кифли. 

Остало је 43 кифле са џемом. Колико је остало са сиром? 

12. У албуму је 9 пута више сличица глумаца него музичара, док сличица музичара има за 3 више него 

сличица спортиста. Колико има којих сличица ако сличица спортиста има 8? 

13. Сок је 7 пута скупљи од флаше. Колико треба платити за 2 пуне флаше сока, ако је цена флаше 5 

динара? 

14. Ученик је купио 3 свеске по цени од  5 динара и једну књигу која је 8 пута скупља од свеске. 

Остало му је новца за још две свеске. Колико је новца имао ученик? 

15. Човек је провео у школи 2 пута више, а на радном месту 5 пута више година него  што је имао пре 

школе, док је у пензији већ 3 године. Колико година има тај човек ако је у школу пошао када је 

имао 8 година? 

16. На крајевима моста дугачког 50 метара су мрав и корњача. Корњача за један минут пређе 5 

дециметара а мрав је 10 пута бржи од корњаче. Они су пошли једно другом у сусрет. Да ли су се 

срели после 8 минута непрекидног кретања? 

 

напомена: Цене су прилагођене бројевима и операцијама за други разред и никако нису реалне. 

 


