
 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

5. РАЗРЕД 
 

 

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ СА РАЗЛОМЦИМА 
 

1. Када од једног броја одузмемо његових 5/8, а затим од остатка одузмемо 5/6 остатка и 

потом од новог остатка одузмемо 6, добијемо 0. Који је то број ? 

2. На једној разредној прослави присуствовали су ученици наставници и родитељи. На 

прослави је било 16 ученика и 4 наставника; 5/12 присутних били су очеви, а 1/4 

присутних биле су мајке. Колико је било присутних на тој прослави ? 

3. Један радник би неки посао завршио за 12 дана, други за 15 дана, а трећи за 20 дана. 

Колико ће посла остати недовршено ако сва три радника раде заједно 4 дана ? 

4. Један човек поједе теглу меда за 14 дана, а када му се придружи жена заједно поједу мед за 

10 дана. За колико би дана сама жена појела мед ? 

5. Влада, Нада и  Јагода су добили 600 динара. Влада је добио 5/7 суме коју су добиле Нада и 

Јагода, а Нада је добила 1/4 новца мање од Јагоде. Колико је свако од њих добио ? 

6. Стуб је укопан у земљу трећину своје дужине, половина дужине је у води, а 2m извирује 

изван воде. Колика је дужина стуба ?  

7. У три цистерне је било укупно 780  литара сока. Ако из прве источимо 1/4, из друге 1/5 и 

из треће 3/7 у све три цистерне ће остати једнаке количине сока. Колико је сока било у 

свакој од цистерни ? 

8. Заборавни професор отворио је славину  за воду над кадом и заборавио да зачепи каду. 

Познато је да се празна када пуни за 20 минута, а пуна празни за 30 минута. Професор се 

сетио чепа након 48 минута. Да ли је када празна ? 

9. Неко потроши најпре  3/5 новца који је имао, затим 5/9 остатка и потом још 3/8 новог 

остатка. После тога му преостане још 800 динара. Колико новца је имао ? 

10. За књигу је плаћено  10 динара и још 1/3 вредности књиге. Колико кошта та књига ? 

11. Пут између два града ауто је прешао за три дана. Првога дана је прешао 3/8, а другог 5/12 

целог пута. Трећег дана је прешао 45 км више од 1/6 целог пута. Колика је дужина пута 

између тих градова ? 

12. Један путник од Београда до Бара стигне за 55 дана, а други из Бара у Београд за 66 дана. 

Ако обадва крену истим путем, после колико дана ће се срести ? 

13. Четири друга су  заједно купили лопту. Први је дао 1/2 целе суме, други 1/3 суме коју су 

дали остала тројица, трећи 1/4 суме коју су дли остала тројица и четврти 20 динара. 

Колико кошта лопта ? 

14. Један радник заврши неки посао за 10 дана, а други за 15 дана. Ако им се придружи трећи 

радник, онда ће они посао завршити за 5 дана. За које време би трећи радник сам урадио 

посао ? 

15. Када је пешак прешао  1/4 свог пута и још 5 км , до краја пута му је остала 1/3 пута и још 

10 км. Колика је дужина пута. 

 



16. Ученик је првог дана прочитао  3/8 књиге, другог 1/5 књиге и на тај начин прочитао 12 

страна више од половине књиге. Колико страна има та књига ? 

17. Зоран, Душан и  Никола  понели су  на  екскурзију 2220 динара. Зоран је потрошио 1/3 

своје суме, Душан 1/5 своје суме, а Никола 7/15 своје суме. После тога остале су им 

једнаке суме новца. Колико је новца свако од њих понео на екскурзију ? 

18. Течност се  налази у две посуде. Ако се из прве посуде прелије у другу 6 5/6 литара, онда 

ће у другој посуди бити 8 литара мање течности него у првој. Колико је течности у другој 

посуди, ако у обе има укупно 78 2/3 литра ? 

19. У одређеном тренутку вожње аутомобилиста је рекао да је прешао 9 км више од 7/9 целог 

пута, а његов сапутник је додао да су прешли 8 км мање од 5/6 целог пута. Колика је 

дужина пута ? 

20. Наташа је имала известан број јабука и крушака. Од укупног броја 3/7 су јабуке, с све 

остало су крушке. Када је добила још 4 јабуке и појела 2 крушке онда је имала једнак бро 

јабука и крушака. Колико је Наташа на почетку имала јабука, а колико крушака ?  

21. Јагода је добила кутију пуну бомбона. Првога дана је појела четвртину бомбона, а другога 

дана четвртину остатка. Колико бомбона је Јагода добила ако јој је на крају другог дана 

остало 9 бомбона.    

22. Када је пешак прешао 4 км и још половину остатка пута, остало му је да пређе још 4 км и 

трећину целог пута. Израчунати дужину целог пута.  

 


