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6. РАЗРЕД 

     ТЕМА 21. - ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ 

   1.  У једној групи људи 1/4 су деца, док је жена два пута мање него деце, а мушкараца има 60. Колико је 

особа укупно у тој групи ? 

       2.  Збир четири броја је 208. Ако се првом дода 3, другом одузме 3, трећи број помножи са 3, а четврти 

подели са 3 увек се добије исти број. О којим бројевима је реч ? 

       3.  Мајка је купила јабуке. Влада је појео 1/3 свих јабука и још 2 јабуке. Маја је појела 1/4 свих јабука и 

још једну јабуку. Каћа је појела 1/2 преосталог дела јабука, тако да је сада остала само 1/6 почетне количине. 

Колико је јабука мајка купила ? 

       4.  Веверица се без ораха креће брзином од 5 m/sec, а са орахом 3 m/sec. Колико је удаљено стабло 

ораха од веверициног гнезда, ако веверици за одлазак до стабла и повратак до гнезда утроши тачно 20 мин (без 

задржавања и губљења времена). 

       5.  Аутобус крене с почетне станице с одређеним бројем путника. На првој станици изађе 1/7 путника, а 

на другој станици уђе 15 нових путника. На трећој станици изађе 3/5 путника и на крајњу станицу се довезе 18 

путника. Колико путника је било у аутобусу на почетку путовања ? 

       6.  На питање " Колико је сати " ? отац одговори сину: " Ако сабереш 1/4 протеклог времена и 1/2 

преосталог времена добићеш тачно време ". Колико је било сати ? 

       7.  Цифра јединица некога броја је нула. Ако је избришемо тај број се смањи за 37215. Који је то број ?  

       8.  Растојање између места А и места Б бициклиста је прешао за 23 сата. Половину пута је прешао 

брзином од 40 km/h, трећину пута брзином од 30 km/h и остатак брзином од 20 km/h. Колико је растојање 

између А и Б ? 

       9.  Путнички воз прелази раздаљину између А и Б за 6 сати, а теретни за 10 сати. Ако возови крену 

истовремено један из А, а други из Б један другом у сусрет после ког времена ће се срести ? 

       10. Одредити најмањи разломак који при дељењу са 35/396 и 28/297 даје целобројни количник ? 

       11.  Пера и Марко су имали укупно 90 динара. Кад је Пера потрошио 3/8 своје суме, а Марко 3/10 своје 

суме, закључили су да су потрошили 1/3 укупне своте. Колико је свако од њих имао новца ? 

       12.  Један канап пресечен је на два дела тако да је већи део половина канапа увећана за пола метра. Ако 

мањи део канапа поделимо на исти начин онда је његов мањи део 1,5 м. Колика је укупна дужина тог канапа ? 

       13.  На реци је било 12 чамаца. Неки чамци су имали 6, а остали 4 седишта. Колико је било којих 

чамаца, ако је укупно било 60 седишта ? 

       14.  Отац има 3 сина. Синови добијају месечни xепарац: први 1/3 суме и још 30 динара, други 1/3 

преостатка и још 30 динара, а трећи син преосталих 350 динара. Колики је xепарац сваког од њих ? 

       15.  Две дужи имају једнаке дужине. Ако се једна умањи три пута, а друга умањи за 10 цм, тада ће 1/3 

прве дужи бити за 2 цм краћа од остатка друге дужи. Колика је првобитна дужина тих дужи? 

 16.  Три лица су поделила суму новца тако да прво лице добије 1/3 целе суме и још 72 динара, друго 

лице 1/3 остатка и још 72 динара, а треће 1/3 новог остатка и преосталих 72 динара. Колико је добило свако 

лице ? 

       17. Радник А заврши неки посао за 20 дана, а радник Б за 30 дана. Они су заједно радили 4 дана, а затим 

је посао наставио само радник Б. За колико дана ће раник Б завршити посао ? 


