
ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ “ИНТЕГРАЛ” 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

 

   3. РАЗРЕД  

  

РАЗЛОМАК КАО ДЕО ЦЕЛИНЕ  

 

1. Одреди: 

а) половину од 88    б) трећину од 99 

в) четвртину од 80   г) петину од 70 

д) шестину од 54    ђ) седмину од 63 

е) осмину од 48    ж) деветину од 72. 

2. Израчунај: 

а) две трећине од 51   б) три четвртине од 60 

в) две петине од 55   г) пет шестина од 54 

д) четири седмине од 42  ђ) три осмине од 32 

е) четири деветине од 63  ж) седам десетина од 100.  

3. Шта је веће: трећина од 27 или четвртина од 28? 

4. Шта јевеће: 

а) половина или трећина исте торте 

б) половина или две трећина исте јабуке 

в) три четвртине или две трећине исте чоколаде? 

5. Трећина цигле и 4kg тешки су колико и цела цигла. Колико је то? 

6. Владимир је половину свог џепарца дао старијој сестри Нади, а четвртину 

млађој Јагоди. Колико је имао на почетку, ако сад има 25 динара? 

7. Три друга деле бомбоне тако да први добије, половину, други трећину, а 

трећи 5 бомбона. По колико бомбона су добила прва двојица? 

8. Паја, Гаја и Раја деле кликере. Паја је добио једну осмину и 3 кликера, 

Гаја једну четвртину и 2 кликера, а Раја једну половину и 1 кликер. 

Колико има укупно кликера? 

9. Шта је веће: половина од петине или трећина од четвртине колача? 

 

ЗАДАЦИ ЗА ДОМАЋИ 

 

1. Шта је веће: седмина од половине или половина од седмине исте торте? 

2. „Здраво 100 гусака“ - рече усамљена гуска. 

„Да нас је још оволико и половина и четвртина и још ти , тек онда би нас 

било 100“ – одговори јато. 

Колико је гусака било у јату?  

3. Даца је добила трећину новца и још 3 динара, Маца четвртину новца и 

још 4 динара, а Јаца шестину новца и још 5 динара. Колико су новца 

поделиле другарице? 

 

 

 


