
 

Дељење I – н.л. за вежбање 

1. Израчунај и провери множењем.
24 : 3 =___ јер је ________________
15 : 5 =
27 : 3 =
28 : 4 =

2. Колико износи  количник, ако је дељеник 25, а
делилац 5?

3. Миша је 6 истих жвака купио за 36 динара . 
Колико кошта жвака? 

4. Тодор жели да подједнако подели са другом 18 
сличица. Шта можеш да израчунаш?

5. Анђелка треба да подели 12 бомбона са још три
другарице. По колико бомбона ће добити свака
девојчица?
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