
 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

4. РАЗРЕД 
 

 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 

ИЗРАЧУНАВАЊЕМ 
 

1. Растојање од 120 m ној претрчи за 12 sec, коњ за 10 sec, а антилопа за 6 sec. Ако трчећи сви 

истовремено стигну на циљ и ако је трка трајала 20 секунди, на ком је растојању од циља 

био свако од њих на почетку трке? 

2. Милан је пошао за Јованом, који се налазио 30 m испред испред њега. Миланов корак има 

дужину 85 cm, а Јованов 75 cm. Колико корака треба да направи Милан да би стигао 

Јована?  

3. За 3 kg брашна и 5 kg шећера плаћено је 65 динара, а за 9 kg брашна и 20 kg шећера 

плаћено је 245 динара. Колико кошта 10 kg брашна и 15 kg шећера? 

4. Три молера за 4 дана окрече 5 станова. Колико станова ће окречити 7 молера за 12 дана?  

За колико дана ће 5 молера окречити 75 станова? 

5. На тесту из математике требало је решити 10 

задатака. За сваки решен задатак ученик доби-

ја 4 бода, а за сваки нерешен задатак губи 3 

бода. Колико задатака је тачно решио ученик 

ако је на крају имао 19 бодова? 

6. Јаша и Саша су купили 5 лубеница, при чему је Јаша платио 2, а Саша 3 лубенице. Тада им 

се прикључи Раша и заједно поједу свих 5 лубеница, при чему је сваки дечак појео једнаку 

количину лубеница. Раша је за свој део лубеница оставио 15 динара и отишао. Како су 

Јаша и Саша поделили тих 15 динара? 

7. Један возач је својим аутомобилом прешао 200 000 km и при том је сваки од 5 точкова  

(4 погонска + резервни) прешао једнак број километара. Колико километара је прешао  

сваки точак?   

8. Воз дужине 500 m, иде брзином од 60 km на час. За које време воз прође кроз тунел 

дужине 2000 m ако се време проласка рачуна од тренутка уласка локомотиве у тунел до 

тренутка изласка последњег вагона из тунела?  

9. Аца је дао половину свог новца Мићи, а затим је Мића дао Аци трећину суме коју је у том 

тренутку имао. Ако су на крају обојица имали по 80 динара, колико је новца имао свако од 

њих на почетку?   

10. У једном кавезу су били зечеви и фазани при чему је избројано укупно 200 ногу и 70 глава. 

Колико је било зечева, а колико фазана? 

11. Трактор пређе пут дужине 1 m ако му предњи точак направи 1 обртај, а 4 m ако му задњи 

точак направи 1 обртај. Колики је пут прешао трактор, ако је на том путу предњи точак 

трактора направио 39 обртаја више од задњег точка?  

12. Влада је свом сину Николи једног дана поклонио један кликер. Сутрадан му је поклонио 3 

кликера, трећег дана 5 кликера и сваког следећег дана за два кликера више него 

претходног дана. Колико кликера је Никола добио тридесетог дана? Колико је укупно 

кликера Никола имао на крају тридесетог дана? 

 

 
 


