
ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ „ ИНТЕГРАЛ “ 

ШКОЛСКА  2019/2020. ГОДИНА 

3.РАЗРЕД 

ЗАВИСНОСТ РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА ОД КОМПОНЕНТИ РАЧУНАЊА 

 

1. Збир два броја је 100.Колики ће бити збир ако се: 

    а) један сабирак увећа за 20     б) један сабирак смањи за 20 ? 

 

2. Збир два броја је 160.Колики ће бити збир ако се: 

    а) оба сабирка увећају за 10     б) оба сабирка умање за 10   

    в) један сабирак увећа за 10     а) други смањи за 10 ? 

 

3. Збир два броја је 120.Колики ће бити збир ако : 

    а)  један сабирак увећамо за 20 а други сабирак увећамо за 50 

    б)  један сабирак умањимо  за 20 а други сабирак увећамо за 50 

    в)  један сабирак увећамо за 20 а други сабирак умањимо  за 50 ? 

 

4. Разлика два броја је 140.Колика ће бити разлика ако : 

    а) умањеник повећамо за 30    б) умањеник умањимо за 30 

    в) умањилац повећамо за 30    г) умањилац смањимо за 30 ? 

 

5. Разлика два броја је 150.Колика ће бити разлика ако : 

    а) умањеник и умањилац  повећамо за 10    б) умањеник и умањилац  умањимо за 10 

    в) умањеник повећамо за 10 а умањилац умањимо за 10   

    г) умањеник смањимо за 10 а умањилац повећамо за 10 ? 

 

6. Разлика два броја је 170.Колика ће бити разлика ако : 

    а) умањеник повећамо за 60 а умањилац  повећамо за 20   

    б) умањеник повећамо за 10 а умањилац повећамо за  30 

    в) умањеник смањимо за 40 а умањилац смањимо за 10   

    г) умањеник смањимо за 30 а умањилац умањимо за 20  

    д) умањеник повећамо за 30 а умањилац  смањимо за 20   

    ђ) умањеник повећамо за 60 а умањилац  смањимо за 20   

    е) умањеник смањимо за 30 а умањилац  повећамо за 50  

   ж)  умањеник смањимо за 80 а умањилац  повећамо за 20  ? 



 

7.Производ два броја је 40.Колики ће бити производ ако : 

   а) један чинилац увећамо 5 пута   б) један чинилац смањимо 5 пута ? 

 

8. Производ два броја је 180.Колики ће бити производ ако : 

    а) оба чиниоца увећамо 3 пута   б) оба чиниоца смањимо 3 пута  

    в) један чинилац повећамо 3 пута а други смањимо 3 пута ? 

 

9. Производ два броја је 60.Колики ће бити производ ако : 

    а) један чинилац увећамо 2 пута а други чинилац увећамо 6 пута 

    б) један чинилац смањимо 2 пута а други чинилац смањимо 6 пута 

    в) један чинилац увећамо 2 пута а други чинилац смањимо 6 пута 

    г) један чинилац смањимо 2 пута а други чинилац увећамо 6 пута 

    д) један чинилац увећамо 4 пута а други чинилац смањимо 5 пута 

 

 

10. Количник  два броја је 50.Колики ће бити количник  ако : 

    а) дељеник повећамо 2 пута    б) дељеник умањимо 2 пута 

    в) делилац повећамо 2 пута     г) делилац смањимо 2 пура ? 

 

11. Количник два броја је 32.Колики  ће бити количник  ако : 

    а) дељеник и делилац  повећамо 4 пута    б) дељеник и делилац умањимо 4 пута 

    в) дељеник повећамо 4 пута а делилац умањимо 4 пура  

    г) дељеник смањимо 4 пута а делилац повећамо 4 пута ? 

 

12. Количник два броја је 20.Колики  ће бити количник  ако : 

    а) дељеник повећамо 2 пута а делилац повећамо 5 пута  

    б) дељеник смањимо 2 пута а делилац смањимо 5 пута 

    в) дељеник повећамо 2 пута а делилац смањимо 5 пута   

    б) дељеник смањимо 2 пута а делилац повећамо 5 пута ? 

 

13.Пера,Мика и Лаза су пре 4 године имали заједно 34 године.Колико година ће имати за 7 година? 

 

14.Производ два броја је360. Ако први број умањимо за 12, а други остане непромењен, производ је                                                                  

240.  О којим бројевима је реч? 


