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Пополни ги празните места: 

 

а. 10______=50 

б. 8______=72 

в. 150______=300 

 

г. ______4=84 

д. ______5=155 

ѓ. ______12=144 

 
-  Која операција ја изкористивте за решавање на задачите? 
- Какви операции се множењето и делењето? 
- Кои поими може да ги поврзите со поимот делење 
- Која задача беше најтешко да ја решите? Зошто? 

 
 

Обиди се да ги извршиш следните делења: 

  
152:9= 325:25= 
 
 
 
 
  

Ако a:b=k  и остаток r, 

тогаш a=bk+r 
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ПРОНАЈДИ ЈА ГРЕШКАТА:  

Некои од делењата претставени подолу имаат грешка. Пронајди ја грешката и изврши 
исправка. Размислувај како наставник, дај свое мислење како да се надмине грешката!!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговори со 
точно/неточно 

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

Задачите вп кпи се среќава 

делеое сп пстатпк мпже да се 

прпверат така штп кпличникпт ќе се 

ппмнпжи сп делителпт и на тпј 

прпизвпд ќе се дпдаде пстатпкпт. 

Акп се дпбие резултат еднакпв 

на деленикпт, тпгаш задачата е тпчнп 

решена: 

a:b=k  и пстатпк r 

a=bk+r 
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801:3= 69:3= 

801:9= 125:5= 

752:4 564:4= 

99:9= 621:3= 
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89:12= 89:12= 

255:12= 255:12= 

330:25= 330:25= 

689:8= 689:8= 
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Јасна и  пет  нејзини  
пријатели отишле  на пица.  

Сметката била 3.290 денари. 
Доколку тие еднакво  

ја поделат сметката, кој е 
најмалиот износ кој секој  

од нив ќе треба да го плати? 

453 мафини треба да се 
распоредат на 

послужавници. На секој 
послужавник може да собере 

по 7 мафини. Колку 
послужавници се потребни? 

410 топчиња треба да се 
сместат во картонски кутии. 
Во секоја кутија собира по 15 

топчиња. Колку картонски 
кутии се потребни? 

Во кутии од по 18 јајца треба 
да се распоредат 357 јајца. 
Колку кутии се потребни? 

Никола сака да купи видео 
игра која чини 2900 ден. За 

да ги собери потребните 
пари, тој ја коси тревата во 

тревниците кај соседите и за 
тоа наплаќа 350 денари. 

Колку тревници треба да 
искоси за да собере доволно 

пари? 

Една фирма со 41 вработен 
порачала 480 униформи за 

нив. Ако секој вработен 
треба да добие по еднаков 
број на униформи, колку 

униформи треба да се 
припорачаат? 

 

 


