
 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

4. РАЗРЕД 
 

 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 

КОРИШЋЕЊЕМ МАТЕМАТИЧКИХ ТЕРАЗИЈА 
 

1. Цигла је ''тешка'' 3 кг и пола цигле. Колико је ''тежина“ 5 цигли? 

2. Користећи математичких теразија решити једначине:  

   а)  х  + 15 = 15  + 8      b)  2x + 5 = 17    

      с)   3x + 7 = x + 23    d)  5x + 82 = 3x + 98 . 

3. Ако се дати број увећа за 98 добије се његова трострука вредност. О ком броју је реч ? 

4. Три цигле и тег од  5 кг имају ''тежину'' једнаку 4 цигле и тега од 2 кг. Колико је     

''тешка'' једна цигла ? 

5. Збир два броја је 234 а њихова разлика је 48. Који су то бројеви ? 

6. Отац је четири пута старији од сина, а заједно имају 45 година. Колико година има  

отац, а колико син. 

7. За обављање неког посла Саша је требао да добије 150 динара и лопту. Међутим,   

Саша је обавио само половину посла и за то добио лопту и  25  динара. Колика је вредност 

лопте?  

8. Раде и Бранко треба да поделе суму од 200 динара, тако да Бранко добије 54 динара  

више од Рада. Колико новца ће добити свако од њих?   

9. Збир четири узастопна природна броје је 126. О којим бројевима се ради? 

10. Мајка је 20 година старија од своје кћерке. Колико година има мајка, а колико кћерка, ако 

сада заједно имају 88 година?  

11. Две јабуке имају заједно 100 грама. Већа јабука и тег од 20 грама у равнотежи су са мањом 

јабуком и тегом од 50 грама. Коликје тешка свака јабука? 

12. Када Влада купи једну школску торбу преостане му 132 динара. Међутим, уколико  

жели да купи 3 торбе недостајаће му 56 динара. Колико кошта торба ?   

13. За копље, штит, мач и коња витез је платио 25 дуката. Штит, мач и коњ коштају 22 дуката, 

а копље, штит и мач 15 дуката. Колико појединачно коштају копље, штит, мач и коњ, ако 

копље штит и коњ коштају 17 дуката? 

14. Отац и син заједно имају 60 година. Пре 5 година отац је био 4 пута старији од сина. 

Колико година сада има отац, а колико син? 

15. Син сада има 9 година, а његов отац 35. За колико година ће отац бити три пута старији од 

сина?    

 

 


