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ВЕЖБИ ОД ДЕЛЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ 

 

  

ДЕЛЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ 

1.ДЕЛЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛЕН 
БРОЈ СО ДЕКАДНА ЕДИНИЦА 

12,35:1000=0,01235 Децималната запирка се поместува на 
лево онолку места колку што има 

нули декадната единица 
 

2.ДЕЛЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛЕН 
БРОЈ СО ПРИРОДЕН 

12,3:3=4,1 
12 
       3 
      -3 
       0 

Децимален број се дели со природен 
исто како што се делат природни 
броеви, а во количникот се става 
запирка кога е завршено делењето на 
целите 
 

3.ДЕЛЕЊЕ  НА ДВА 
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ 

12,5:3,55=1250:355 Децималната запирка се поместува и 
во деленикот и во делителот наа 
десно онолку децимални места колку 
што е потребно делителот да стане 
природен број 

 

***ПОВТОРУВАЊЕ-редослед на извршување на операциите во броен израз 

1. се решава израз во загради, доколку постои таков 

2. степенување 

3. множење и делење 

4.собирање и одземање 

Доколку во изразот има само собирање и одземање операциите се извршуваат по редослед 

онака како што се запишани. Истото важи и ако во изразот има само множење и делење-

операциите се извршуваат по редослед како што се запишани. 

 

***УПАТСТВО ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ: 

Обиди се следните задачи да ги решиш  точно. На секоја задача даден е крајниот резултат 

или упатство кое ќе ти помогне при решавањето. Упатството погледни го откако ќе ја решиш 

задачата, забележи ја точноста на твоето решене со фломастер или дрвена боичка, само 

така ќе имаш вистински увид во степенот на твоето знаење. 

Среќно!!! 
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1.Пресметај ги следните количници: 

а. 250:10= 

б. 25,6:10= 

в. 253,12:1000= 

г. 25,6:100= 

2. Пресметај ги следните количници: 

а. 339,6:8= 

б. 6,75:3= 

в. 20,706:87= 

г. 544,308:12= 

3. Пресметај ги следните количници: 

а. 4,25:1,7= 

б. 2,496:0,24= 

в. 1:1,25= 

4.Пресметај ја вредноста на изразот: 

а. 12+2,4:0,8= 

б. 20-12,4:3,1+3,12:10= 

 

 

***ЗА ОНИЕ КОИ САКАТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ 

Реши го бројниот израз: 

             
 
     

        
 
 

 
 

 
  

X
Sticky Note
Овде има делење на децимлен број со декадна единица, запирката се поместува на лево, но за колку места?

X
Sticky Note
в. 0,238г. 45,359

X
Sticky Note
а.42,5:17б. 249,6:24в. 100:125

X
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