
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА - допуна за контролни
Шести разред основних школа

© Милан Ст. Грујић - струковни економиста за финансије

Задаци за вежбу - допуна за контролни

1. Одреди знак бројевних израза
?)3(:)18()2(?)2(:)8()5( 

2. Израчунај
  ?)9()7(?)7()7(?)4()4(?)5()3( 

3. Израчунај
        ?)4()22(?)9()46(?)3()47(?)8()44( 

4. Израчунај
?)7(:63?)4(:)24(?)5(:)25(?)3(:)27( 

5. Израчунај
?)30(:)270(?)60(:2400?)8(:560?)9(:)720( 

6. Ослободи се заграда и упрости израз
?90)a7(16?50)x9(8?20)x2(19?30)y5(4 

7. Ослободи се заграда и упрости израз
?)x4(818?)y7(642?)3b(1235?)15x(320 

8. Упрости следеће изразе

................)y12()4y(9

................)y12()5y(4
..................)5x(4)x7(

.....................)x8()x3(2







9. Упореди вредност израза

4d;5c;3b;2a
d)ba(c)ba()dc()ba(




10. Изврши множење

?)8(41?)3()15(?)4(25
?)7(16?)24(7?)12(5



11. Израчунај вредност израза

?)1718(:144?)3132(:64
?)13()2928(?)40()3736(




12. Израчунај вредност израза и одреди знак

?)7(:)7(:98?4:)8(:96
?)3(:)10(:120?)4(:3:60




13. Израчунај вредност израза

?)20(380?25)5(1?3556
?)10(12100?1848?17450




14. Израчунај вредност израза
?81460?)14(337?1056400?28)3(48 
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15. Израчунај вредност израза

?)4(:)10828(?12:)302010(?)6(:)2113(?2:)457( 

16. Израчунај вредност израза

?)121(:)561(?)324(:)12()14(
?)608(:)2381(?)1424(:)7626(




17. Нађи вредност сваког израза за 15c;7b;10a 
?)cb()ba(?)ca(b?)ba(c?)bc(a 

18. Ослободи се заграда, групиши исте чланове и пронађи бројевне вредности за
задате промењиве

2y;1x?)2x5y2(12)1y3x(13
5y;4x?)y2x3(7)y7x2(3




19. Израчунај бројевне вредности следећих израза

?)6()2(3:15?)7420(:16
?))3(613(:25?)7(:1456




Запиши добијене резултате у растућем низу.
20. Реши једначине и изврши провере 24)x(3;22)5y(2 
21. Нађи производ збира бројева - 8 и 12 и броја 5.
22. Нађи збир производа бројева -8 и -5 и производ бројева 12 и -5.
23. Да ли је тачно приказано својство множења?

42357)65(;2412)48(3 
24. Уместо * стави цифре тако да

- број *4* буде дељив са 3 и 10 - број 67* буде дељив са 2 и 3
25. Израчунај вредност израза

23-2у ако је у=-56, 64 5х+125 ако је х=93, -65
26. Одреди знак вредности израза и израчунај га

....................)1189(:)341(
.........12:)65()11(:)121(

.............)8557(:)12()14(
...............)7550(:)226126(







27. Израчунај бројевну вредност израза
?)6(:)13482548(?)7(:)223123(?2:)41517( 

28. Израчунај вредност израза
   

 
?80)4535(:150)350300(:800
?)4(:361125)11083(:81
?)3527(:89)118(:2427





29. Израчунај бројевну вредност на погодан начин

?122537256925
?4530453127454526
?3717371937143715





30. Упореди вредност израза

5xx211.....x421
3aa99.....8a3





