
 
 

Дељење II  –  н.л. за вежбање 
 

1. Колико има cm  у половини једног dm? 
 

2. Дељеник је 24, а делилац  4. Колико износи 
количник? Заокружи слово испред тачног 
одовора. 

          а) 2   б) 3   в) 4    г) 5    д) 6 
 

3. Аца је у кавезу мајмуна избројао 28 ногу. Колико 
има мајмуна у том кавезу? 

 
4. Маша је 4 оловке платила 36 динара. Њена сестра 

Маја  жели да купи 2 такве оловке. Колико динара 
ће потрошити Маја? 

 
         Када је тркач претрчао половину стазе и још 5 m,    
         до циља му је  остало још 20 m. Израчунај дужину  
         стазе.  Нацртај! 
 

 
Дељење III  –  н.л. за вежбање 

 
1. Раја, Влаја, Гаја и Паја су подједнако поделили 28 

бомбона. Колико је добио свако? 
 

2. Јана је имала 3  новчанице по 10  динара и од секе 
је добила још 2 динара. За сав новац је купила  4 
исте жваке. Колико кошта једна жвака? 

  
3. Бака је 40 ускршњих јаја разместила у 4 корпице 

подједнако. Колико је јаја у свакој корпици? 
 

4. Израчунај збир свих једноцифрених делиоца броја 
36. 

 
Сара је замислила број чија је једна половина 
највећи једноцифрени број. Израчунај производ 
цифара Сариног замишљеног броја. 
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