
 

Дељење, текстуални 1 
1.Дељеник је 56, а делилац 8. Одреди количник.   ______________________  
2. Дељеник је 63, а делилац 7. Одреди количник.   ______________________  
3 Дељеник је 72, а делилац 9. Одреди количник.   ______________________  
4.Делилац је 5, а дељеник 30. Израчунај количник. _____________________  
5.Делилац је највећи једницифрени број, а дељеник најмањи број девете 
десетице. Израчунај количник. 
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Дељење, текстуални 2 
1.Који је број 5 пута мањи од 40? ______________________ То је број _____ . 
2.Који је број 7 пута мањи од 28? ______________________ То је број _____ . 
3.Који је број 3 пута мањи од 21? ______________________ То је број _____ . 
4.Јована је четири пута млађа од маме. Мама има 32 године. Колико година 
има Јована? Р: ______________________  
О: ___________________________________________________________  
5.Тата има 48 година. Син је 8 пута млађи. Колико година има син? 
Р: __________________________  
О: ____________________________________________________________ 
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  Дељење, текстуални 3 
*Обавезно одговори на питања. 
1.Мама је купила 8 машница за 4 девојчице. Колико машница је добила 
свака? 
2.Дванаест бубамара је слетело на 4 листа. На сваком листу је исти број 
бубамара. По колико бубамара је било на сваком листу? 
3. Пет кокошака је снело 10 јаја. По колико јаја је снела свака кокошка? 
4. Шест паса је добило 18 костију. Колико костију је добио сваки пас? 
5.На шестоспратној градској гаражи паркирано је 42 аутомобила. На сваком 
спрату је једнак број. Колико аутомобила је на једном спрату? 

Дељење, текстуални 3 
*Обавезно одговори на питања. 
1.Мама је купила 8 машница за 4 девојчице. Колико машница је добила 
свака? 
2.Дванаест бубамара је слетело на 4 листа. На сваком листу је исти број 
бубамара. По колико бубамара је било на сваком листу? 
3. Пет кокошака је снело 10 јаја. По колико јаја је снела свака кокошка? 
4. Шест паса је добило 18 костију. Колико костију је добио сваки пас? 
5.На шестоспратној градској гаражи паркирано је 42 аутомобила. На сваком 
спрату је једнак број. Колико аутомобила је на једном спрату? 
 

                                          
                                               

Упиши као други 

чинилац број 8 и 9. 
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