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IV разред 
 
1. Израчунај вредност израза ако је умањеник производ бројева  

1637 и 5, а умањилац количник бројева 1566 и 9. 
 
2. Збир три броја је 2022. Ако први број смањиш за 111, други број 

смањиш за 170, а трећи број смањиш за 346, добијаш исте 
бројеве. Одреди та три броја. 

 
3. Један часовник заостаје (касни) 6 секунди за пет дана. Које време 

ће показивати 7. марта 2022. године у подне, ако је подешен да 
показује тачно време 1. јануара 2022. године у подне? 

 
4. Израчунај збир свих четвороцифрених бројева чији је производ 

цифара једнак 4. 
 
5. Три праве деле правоугаоник на 6 једнаких квадрата (види 

слику). Ако је обим правоугаоника за 180 cm већи од обима 
једног квадрата, израчунај обиме правоугаоника и квадрата. 

 

 
 

 
Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. 
Израда задатака траје 120 минута. 
Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. 

IV РАЗРЕД 
Признавати сваки тачан поступак који се разликује од кључа. 

Бодовање прилагодити конкретном начину решавања. 
 

1. (МЛ 56/2) Како је 1637 ∙ 5 = 8185 [5 бодова] и 1566 : 9 = 174 [5 
бодова], добијамо 1637 ∙ 5 – 1566 : 9 = 8185 – 174 = 8011 [10 
бодова]. 
 
2. Означимо са x бројеве добијене након смањења. Тада бројеве 
можемо да представимо као на слици. 

 
Сабирањем ова три броја добијамо 3 ∙ x + 627 = 2022, одакле је x = 
465 [5 бодова]. Први сабирак је 576 [5 бодова], други сабирак је 635 
[5 бодова], а трећи сабирак је 811 [5 бодова]. 
 
3. Од 1. јануара до 7. марта прође 65 дана [8 бодова]. Како је 65 : 5 = 
13, сат ће каснити 13 ∙ 6 = 78 секунди [4 бода], па ће 7. марта 
показивати 11 часова 58 минута 42 секунде [8 бодова]. 
 
4. (МЛ 56/2)  Број 4 се као производ 4 цифре може написати на 
следеће начине 4 = 4 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 [2 бода] = 2 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1 [2 бода]. Помоћу 
цифара 4, 1, 1, 1 добијаш бројеве 4111, 1411, 1141 и 1114 [за сваки 
број по 1 бод]. Помоћу цифара 2, 2, 1, 1 добијаш бројеве 2211, 2121, 
2112, 1122, 1212, 1221 [за сваки број по 1 бод]. Збир свих ових 
бројева је 17776 [6 бодова]. 
 
5. Обим правоугаоника састоји се од 10 страница квадрата  
[6 бодова] и већи је за 6 страница квадрата од обима квадрата. Ако 
страницу квадрата означимо са а, онда је 6 ∙ а = 180 cm, па је а =  
30 cm [4 бода]. Обим квадрата је 120 cm [5 бодова], а обим 
правоугаоника 300 cm [5 бодова]. 
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