
 

1. Израчунај: 

а) 2.4 10   

б) 31.56 10   

в) 3.7 100   

г) 2.187 1000   

д) 0.0034 1000   

ђ) 10 0.01   

е) 0.1 1000   

ж) 1.001 100   

з) 0.101 10000   

и) 0.01 1000   

ј) 10.1 100   

к) 0.0025 100   

л) 0.017 100   

љ) 0.017 100000   

м) 0.67 10000   

2. Израчунај: 

а) 4 0.001   

б) 2.19 30   

в) 8.46 200   

г) 2.1 3000   

д) 0.32 0.6   

ђ) 0.08 3.15   

е) 1.003 0.6   

ж) 5.5 3.3   

з) 0.12 2.9   

и) 0.24 5.7   

ј) 0.15 0.17   

к) 0.042 0.24   

л) 21 1.02   

љ) 0.043 0.002   

м) 0.15 0.0012   

 

3. Препиши у свеску и попуни таблицу како је 

започето. 

   10 100 1000 10000 100000 

0.56943278     56943.278 

12.004563      

0.000019804      

67.2  6720    

95.003      
 

4. Препиши у свеску и попуни таблицу како 

је започето. 

     0.067 0.67 6.7 67 

0.2    13.4 

1.7     

34.57     

50.019     
 

5. Којим бројевима треба заменити *  тако да 

добијеш тачне једнакости? 

а) 5 * ;m dm  

б) 12 * ;cm mm  

в) 6.3 * ;km m  

г) 0.16 * ;kg g  

д) 1.3 * ;t kg  

ђ) 0.45 * ;l ml  

6. Израчунај: 

а) 2.53 10 0.47 100     

б) 100 0.765 1000 3.14     

в) 0.023 10000 0.015 100     

г) 0.0099 10 0.66 1000     

7. Ако се авион кретао просечном брзином од 

830.5 / ,km h  колико је прешао за 2.4  часа? 

8. Одреди обим квадрата чија је страница 

дужине 4.7 .cm  

9. Димитрије је купио 2.5kg  кајсија по цени од

74.9 динара по килограму и 1.75kg јабука по 

цени од 49.9  динара по килограму. Колико 

је укупно платио то воће? 

10. Спортска дворана има димензије 51.5 ,m

20.8m и 6.44 .m  Колико клима уређаја 

треба купити за ту дворану ако је за 

простор од 3100m потребан један уређај? 

11. Пешак се креће брзином од 4.5 / .km h  

Колико километара ће прећи за 2 сата и 15 

минута? 

12. Маса тела на Месецу износи 0.165масе 

тела на Земљи. Колика ће бити маса 

астронаута на Месецу, ако је његова маса 

на Земљи 83.2 ?kg  

13. Моториста је прешао 200km за 3 сата. Првог 

сата је прешао 0.42 целог пута, а другог 0.7 

пута који је прешао првог сата. Колико је 

прешао трећег сата? 

14. Израчунај површину дечије собе, ако је 

њена дужина 5.2 ,m а ширина 0.8 дужине. 


