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2. РАЗРЕД  

 ТЕМА 21. – Задаци са дељењем 

 

1. Одреди све двоцифрене бројеве код којих је количник цифре десетица и цифре јединица 4. 

2. Симин седмични џепарац износи 50 динара. Сима је у понедељак потрошио 8 динара, а 

сваки следећи дан исту суму новца. Колико је Сима потрошио у уторак? 

3. За колико се разликују број 63 и број који је од њега 7 пута мањи? 

4. Књига вреди 45 динара а оловка је 9 пута јефтинија. Колико треба платити за обоје? 

5. Капа вреди 72 динара, машница је 8 пута јефтинија од капе а рукавица је за 8 динара 

јефтинија од капе. Шта је скупље: капа или рукавице и машница? 

6. Зечић је два пута спорији од куце, а три пута бржи од мачета. Ако куца претрчи 18 метара 

колико за то време претрчи зечић а колико маче? 

7. Бициклиста вози четири пута спорије узбрдо него низбрдо. На узбрдици је провео пола 

часа, с тим, што је 2 минута поправљао квар. Колико му треба времена да се спусти 

низбрдо? 

8. Брат и сестра треба да сакупе 100 сличица. Брат је сакупио половину свих сличица а сестра 

10 пута мање од њега. Колико им сличица још недостаје? 

9. У једној кофи има 21 литар воде, у другој троструко мање а  у трећој двоструко више него 

у другој. Може ли се сва та водапреручити у празан бурић од 40 литара? 

10. Једнога дана у школи нису дошла 3 дечака, а дошле су све девојчице и тада је било пет 

пута мање девојчица него дечака. Колико има ученика у тој школи ако има 53 дечака? 

11. Оловка вреди пола свеске. Свеска је 6 пута јефтинија од књиге чија је цена 60 динара. За 

колико је оловка јефтинија од књиге? 

12. Јелка је 4 пута нижа од бора, а за 2 метара нижа од липе, док је бор за 7 метара виши од 

липе. За колико је: 

а) бор виши од јелке 

б) липа нижа од бора? 

13. Ученик је прочитао 17 страна књиге. Да је прочитао још 7 страна до краја би му остала још 

половина књиге. Колико књига има страна? 

14. Када је путник прешао половину пута и још 2 километара, до циља му је остало још 7 

километара. Колико је дуг пут? 

15. У другом разреду има 48 ученика. Од њих је четвртина одлична, половина врло добра а 

остали су добри. Колико има којих ученика? 

16. Продавац је продао 24 килограма јабука, што је за 6 килограма више од четвртине укупне 

количине. Колико је остало јабука? 

17. Ако четвртину неког броја увећамо за 6 добија се исто као када половину тог броја 

смањимо за 1. Који је то број? 

18. За оловку је плаћено 6 динара. Колико је плаћено за свеску ако четвртина свеске вреди као 

половина оловке? 

19. Гумица вреди колико половине оловке, а за један динар је јефтинија од четвртине свеске. 

Ако оловка кошта 6 динара, колико вреди гумица а колико свеска? 

20. Брат и сестра имају исти број динара. Када је сестра потрошила 19 динара, а брат 1 динар 

мање од половине новца, остало им је подједнако. Колико су новца имали? 

 


