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4. РАЗРЕД 
 

ТЕМА 24.  ПОВРШИНА КОЦКЕ И КВАДРА 
 

 

1. Израчунај површину коцке ако је збир дужина свих њених ивица 96 cm. 

2. Квадар чија је дужина 10 cm и ширина 8 cm има површину 268 cm2. 

Колика је висина квадра? 

3. Три једнаке коцке сложене су једна до друге и тако је добијен квадар површине 350 

cm2.Израчунај површину једне коцке. 

4. Шест једнаких коцки сложено је тако да чине квадар.Ако је површина једна коцке 

24 cm2израчунај површину квадра. 

( Пази: коцке можемо сложити на 2 начина и добити 2 различита квадра, тако да 

задатак има 2 решења ) 

5. Базен дугачак 40 m, широк 25 m и дубок 2 m треба поплочати плочицама 

квадратног облика дужине 20 cm.Колико је потребно таквих плочица? 

6. Коцка ивице 3 cm обојена је жутом бојом, а затим је исечена на коцкице ивице 1 

cm.Колико је добијено коцкица које имају обојене:   а) 3 стране 

                                          б) 2  стране 

                                          в) 1 страну 

                                                   г) ниједну страну ? 

( сети се како изгледа „РУБИКОВА“ коцка и задатак неће бити тежак ) 

7. Два једнака квадра са дужинама ивица 5 cm, 6 cm и 4 cm залепљена су тако да је 

добијен квадар најмање могуће површине.Израчунај површину тог квадра. 

8. Три једнака квадра са дужинама ивица 2 cm, 3 cm и 4 cm залепљена су тако да је 

добијен квадар највеће могуће површине.Израчунај површину тог квадра. 

9. Кутија облика квадра без једне стране има једну страну са ивицама од 50 cm и 60 

cm, а другу са ивицама од 40 cm и 60 cm. 

А) Колике су ивице треће стране?   

Б) Израчунај површину кутије ако недостаје она страна чија је површина  најмања.    

10. Громада у облику коцке ивице 10 m исечена је на коцкице ивице 1 dm.Коцкицама 

је поплочана стаза ширине 1 m.За колико би часова такву стазу прешао пешак који 

сваког сата прелази 5 km? 
 

   

 

    


