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1А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

26. Делење на двоцифрен број со едноцифрен 
 

 

За која аритметичка операција станува збор? 

1. Половината од 50 е.... 
2. 4 е делител/ не е делител на 60 
3. Ако бројот 45 се намали 9 пати се добива .... 
4. 100 намален 5 кратно е 
5. 48:2= 
6. Најди го количникот на 90 и 3 

30:5=6 
 

 

1. Ако a, b и q се природни броеви, тогаш  а:b= q, ако а= bq – проверка на делењето се врши со 
множење 
Бројот а се вика деленик, b се вика делител, а q количник 

2. Нулата може да се дели со кој било природен број и притоа количникот е 0. Меѓутоа со нула не 
се дели, нема смисла.  

3. За кои било природни броеви а и b, постојат единствени броеви q и r, такви што a=bq+r. Бројот 
r се вика остаток. 

4. За делењето не важи комутативен закон, ниту асоцијативен 
5. Признаци за деливост  со некои броеви – за оние кои сакаат да научат повеќе 

 

ПРИЗНАЦИ ЗА ДЕЛИВОСТ 

2 Еден број е е делив со 2 ако последната цифра на бројот е 0, 2, 4, 6 или 8 

3 Еден број е делив со 3 ако збирот на цифрите на бројот е делив со 3 

4 Еден број е делив со 4 ако двоцифрениот завршеток на бројот е делив со 4 

5 Еден број е делив со 5 ко последната цифра на бројот е 5 или 0 

8 Еден број е делив со 8 ако троцифрениот завршеток на бројот е делив со 8 

9 Еден број е делив со 9 ако збирот на цифрите на бројот е делив со 9 

10 Еден број е делив со 10 ако последната цифра на бројот е 0 

25 Еден број е делив со 25 ако бројот завршува на 00, 25, 50 или 75 

50 Еден број е делив со 50 ако бројот завршува на 00 или 50 

100 Еден број е делив со 100 ако бројот завршува на 00 

 

ДЕЛЕНИК ДЕЛИТЕЛ КОЛИЧНИК 

ПРЕСМЕТАЈ: 

576:4=______ 

655:5=_______ 

732:3=_______ 


